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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

 ٌةـَمدِّـَقُم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ّ   د  م  الح  ائّّه،  لِّلَ دح ع 
ح
ِّلحائّّه، اخلحافّّض ِّل و 

ح
اتّّه وح   الَرافّّع ِّل َدّس بّّصفح قح ائّّه،الم  مح س 

ح
ََّل   أ وحصح

ح  لَمح َعح حَمد    اهلل  وحسح ن ّبيحائّّه،    نحّبيِّنحا ُم 
ح
ّلّه وحأ ةّ ر س  وح ف  ح وح صح  . هّ ائّ فح لح خ  وح   هّ بّ ح  صح وح   آّلّ َعح

ا َبْعد   مَّ
َ
 ، أ
َع    خمترص  رشح  هذاف ربهلطيف  لعبيد  اآلجرومية  ت     ،نظم  نحح  إىل فيه  جح

للمبتِل   اتلقعيد  نافعا  مفيدا ديكون  واملللم  ،  اهلل   نتيه،توسط  من  جل -راجيا 
ب ولح  -وعال ْبِهَر يف رشح نظم اآلجرومية »وسميت ه  ،  القح  «. الم 

، وأن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل، أسأل  أن يكون نافعا إلخوايناهللح  ف
ّليم  الَسّميع  الوأن يتقبل مين إنه هو    . عح

 الكاتب
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

 ابن مالك ِةَمدَِّقَشْرُح ُم

 ول رس اِلادل

وذ  باهلل  إنَ  تحغفره ، ونحع  حس  تحعينه  ون حس  ه و ن مد  ّسنحا وح ّمن    ّمن  المد هلل َنح ن ف 
ح
وّر أ رش 

ه دهّ اهلل   ن  يح اِّلحا، مح مح ع 
ح
يِّئحاّت أ شهد  أن   سح

ح
اديح لح ، وحأ ّلل فحال هح ن  ي ض  ضَل لح ، وح مح فحال م 

يكح لح ، وح  ال إّلح  ه ال رشح دح ه  إاَل اهلل وح  ب د  د  أَن ُمَمداً عح هح ش 
ح
ول  ـ صََّلح اهلل عليه  أ وحرحس 

 . وسلَم

َمد  صََّل اهلل   دي  ُم  ال هحدي هح ح  ْي  تحعاىل، وحخح م  اهلل  حديث لَكح قح ال  دح ص 
ح
أ : فإَن  أَما بعد 

 بّ 
َ ٌة، وحُك  عح ثحة  بّد  َ ُم  دح ثحات ها، وُك  ور ُم  دح م 

 
َ اِل الحلٌة. عليه وآل وسلَم، ورشح ة  ضح عح  د 

ارًًك سوف نبدأ فيه يف هذا اللقاء اذلي أسأل اهلل ـ جل وعال ـ أن يكون مب 
يف رشح " المية اِلفعال " البن مالك ـ رمحه اهلل تعاىل ـ   -جل وعال-إن شاء اهلل  

ِلنها ال    ؛ عين لن نقف مع الالمية طويالأوسوف يكون الرشح رشًحا ميرًسا،  
  -يف نظم املقصود-  سبق رشحهفما  ث إىل هذه اتلوسعات،  حتتاج يف كثْي من املباح

ثم سنقف مع رؤوس املسائل اليت حتتاج إىل بعض  ،  ويالذا لن نعرج عليه طه
اتلفصيالت، اليت عدها ابن مالك ـ رمحه اهلل تعاىل ـ من الشذوذات ، هذا سوف 

عليه  اتلفصيل  نتلكم  من  اليت بيشء  املباحث  بعض  َع  كذلك  نتلكم  وسوف   ،
  ـ . دها " حبرق " َع ابن مالك ـ عليه رمحة اهللزا
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

املقصود قبل ذلك ـ وهو موجود َع الشبكة يف قد تكلمت يف رشح نظم  و
مبادئ علم  باتلوسع َع  قد تكلمنا  ـ  إِلها  الرجوع  أراد  ملن  درًسا  ثالثة عرش 

، والصالة لةالرصف، وقد تكلمت بتوسع أيًضا َع رشح البسملة، ورشح المد
اِل الالمية،  يب ـ صَّل اهلل عَع  لن نقف مع ذلك طويال يف  ـ وذللك  ليه وسلم 

 د أن ندخل مبارشة إىل علم اتلرصيف . نري

 ابن مالك ـ عليه رمحة اهلل ـ أراد يف هذه الالمية أن ينظم الشذوذات. 

علم الرصف علم صعب ، وهو قليل اتلدريس ، يعين قليل من يدرس هذا 
فهم الكتاب والسنة إال به ، فهو علم مهم جًدا ، قد العلم ، لكن هذا العلم لن ت

 يف الالمية . أشار إىل هذا اِلمر 

جًدا  عليك  سه ل  الشذوذات  هذه  أحصيت  إن  أنك   : الالمية  هذه  وفائدة 
 اِلصول ، ِلنك إن عرفت الشذوذات كنت بمعرفة اِلصول أحرى . 

بإذن اهلل جل و ـ  ، سيأخذ منا الرشح  ـ فسوف يكون الرشح ميرًسا  عال 
ا "حبرق" َع  ت اليت زادهأربعة أيام لن نزيد َع هذا ، وسوف نأيت ببعض الزيادا 

 "ابن مالك" . 

 قال ابن مالك ـ عليه رمحة اهلل ـ :

ـالح  مح
ح
ـوحانّّه اِل بحـلِّـغ  ّمـن  رّض  الح ... محح ـًدا ي  دح ّغــي بّّه بـح بـ 

ح
ــد  ّلـلَـّه الح أ م  ـح  ) ال 
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

الَصـالحة     َم  ال    ثـ  ّر  ـيـ  خح ـَّلح  ـح  عح وحصح آّلـّه  اتّـنحـا  ـادح سح  ... ـَّلح  وحعح ـّبـّه  وحرحى 
ـالح  (.  ـضح  ال ف 

 قال: )المد هلل( "المد" مبتدأ ، "هلل" جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب . 

اتلعظيم  جهة  َع  االختياري  اجلميل  َع  باجلميل  اثلناء  هو   : لغة  والمد 
 واتلبجيل . 

وهو ـ   : ا  واصطالحا  ابن  ذكره  ُماسن اذلي  ذكر  هو  ـ  صحيح  وهو  لقيم 
 جَل وعال ـ مع حبه وإجالل وتعظيمه. املحمود ـ اذلي هو الرب  

قال: )المد هلل( الالم هذه يف لفظ اجلاللة قد تكون لالختصاص ، يعين: 
يعين:   ، لالستحقاق  الالم  هذه  تكون  وقد   ، ـ  وعال  جل  ـ  باهلل  خاص  المد 

 فيجوز هذا وجيوز ذاك . المد مستحق هلل ، 

ّغــي بّ  بـ 
ح
ــد  ّلـلَـّه الح أ م  ـح الح(  يعين: ال أعدل به بداًل، ال أعدل قال: )ال  دح ّه بـح

 باهلل ـ جل وعال ـ بدياًل ـ سبحانه وتعاىل ـ . 

الح( تقول : بغيت اليشء أبغيه بغيًة ـ  دح ّغــي بّّه بـح بـ 
ح
ــد  ّلـلَـّه الح أ م  ـح قال: )ال 

بحًغا " هذا وا  بالكرس  ": " أو  ب ًغا  رد  وبالضم ـ وجيوز أن يكون مكسوًرا فتقول:" 
اًءا "هذا موجود باملد ، فهذا ممدود وهذا مكسور .  ّمعح " ب غح  أيًضا ، وس 
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

الح( يعين : ال أطلب باهلل جل وعال   دح ّغــي بّّه بـح بـ 
ح
ــد  ّلـلَـّه الح أ م  ـح قال :)ال 

 َع تأويل فاعل .  بدياًل ، " بداًل " هذا مصدر 

الح  دح ّغــي بّّه بـح بـ 
ح
ــد  ّلـلَـّه الح أ م  ـح  ( يعين : عوًضا .  )ال 

بحـلِّـغ  ( هذا المد هذا منصوب بفعل ُمذوف ، ال بالمد اذلي هو  ) محح ـًدا ي 
مصدر  هذا  محًدا(   (، محًدا  أمحده  هلل  المد   : يعين  هذا،  من  فلينتبه  املبتدأ 

 ُمذوف تقديره ) أمحده محًدا ( . منصوب َع أنه لفعل  

ـوحا رّض  ّمـن   بحـلِّـغ   )ي  المد  جنعل  هذا  ال  ملاذا   : قائل  يقول  قد   ) ـالح  مح
ح
اِل نّّه 

املصدر هو العامل يف )محًدا(ـ يعين )المد محًدا(ـ ؟ قد يرّد  هذا، قد يسأل بعض 
امل  : نقول  بالمد؟  منصوبًا  هذا  )محًدا(  جنعل  ال  ملاذا   : العلم  يف طالب  صدر 

ا  بني  ف ّصل  ملا   ، اِلصل  ،هذا  معمول  عن  مفصواًل  يعمل  ال  وبني اِلصل  لمد 
فعل  هو  )محًدا(  يف  العامل  فنقول:   ، فيه  يعمل  ال  أنه  الصحيح  هذا   ، املصدر 

 ُمذوف . 

وعال  جل  اهلل  رضوان  من  يوصل  يعين:   ) ـالح  مح
ح
اِل ـوحانّّه  رّض  ّمـن   بحـلِّـغ   ي   (

 ابلغية واملراد . 
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

ابتدائيةَم  )ثـ  هذه  )ثم(   ) ـَّلح وحعح ال وحرحى  ّر  ـيـ  خح ـَّلح  عح الواو   الَصـالحة   بمعىن 
ّهيٌد  االستئنافية ، وليست اعطفة يف هذا السياق كما قال جل وعال: } ث َم الِله  شح

 [ يعين : واهلل شهيد . 46{]يونس:

رح  ّر ال وح ـيـ  ـَّلح خح ة  عح َم الَصـالحة  ( يعين: و )الَصالح ( )ثـ  ـَّلح  ى وحعح

أخْي ال وحرحى( َع  ّر  ـيـ  خح ـَّلح  عح الَصـالحة   َم  منه   )ثـ  ّذفت  هذا ح  ، خْي  الورى 
ع  إال يف لكمات قليلة ، هو َع  مح اهلمزة ، حذفت منه سمااًع ، وهذا سمايع لم ي س 

 وزن أفعل )أخْي( حذفت منه فصار )خْي(. 

ناهم خْي ورش ..... عن قوهلم وكما قال ابن مالك عليه رمحة اهلل : واغبًلا أغ 
 أخْي منه وأرش. 

ال وحرحى  ّر  ـيـ  خح ـَّلح  خْي )عح )َع  اكئنة  الصالة  ثم  يعين:   ، اخلحل ق  لغة:  الورى   )
 الورى( َع خْي اخللق ُممد ـ صَّل اهلل عليه وآل وسلم ـ  وَع كذلك  

ـالح( السادات هذا مجع   ـضح ـّبـّه ال ف  ـح  اتّـنحـا آّلـّه وحصح ـادح سادة، وسادة هذا )سح
 ،  مجع سيد، يعين هذا مجع اجلمع، سادات هذا مجع جلمع سيد

 : بمعىن  السيد  اتّـنحـا(  ـادح سح  ..... ـَّلح  وحعح ال وحرحى  ّر  ـيـ  خح ـَّلح  عح الَصـالحة   َم  )ثـ 
 املطاع . 
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

ـح   وحصح آّلـّه  اتّـنحـا  ـادح سح  ... ـَّلح  وحعح ال وحرحى  ّر  ـيـ  خح ـَّلح  عح الَصـالحة   َم  ـّبـّه  )ثـ 
ـالح(   ـضح  ال ف 

ويني ، والصحيح أن اآلل هل اآلل هم اِلهل أم ال؟ هذا فيه خالف بني اللغ
بينهم،  ملاذا؟ ِلنه اغير  أهله،  آل بمعىن  السياق جنعل  لكننا يف هذا   ، غْي اِلهل 

ـالح( ؟  ـضح ـّبـّه ال ف  ـح   قال :) آّلـّه وحصح

أتب  أي:  الرجل  آل  تقول:  اِلتباع،  هم  لغة:  تعاىل:  اآلل  قال  مح اعه، كما  يحو  وح  {
د ّخل وا آلح فّر  

ح
أ ة   وم  الَساعح اب{]اغفر:تحق  ذح ال عح َد  شح

ح
أ نح  و  [، آل فرعون ليس املراد 46عح

ومن   جنوده  من  وأتباعه  فرعون  املراد  ،ال،  ذلك  إىل  وما  وإخوته  وأباه  أخاه  بهم 
أتباع   ، أتباعه َع دينه  ه َع دينه يدخل أطاعه ، كذلك ) َع آل ( يعين: َع 

ـ فإذا جعلناه بمعىن فيهم الصحابة ، ويدخل فيهم أهله ـ صَّل اهلل عليه وسلم  
اِلتباع   بمعىن  جعلناه  وإذا  آل،  يف  أوِلًا  دخواًل  يدخلوا  لم  الصحب  اِلهل اكن 

 يدخلون فيهم دخواًل أوِلًا، فإما هذا وإما ذاك . 

) الفضالء ( مهموز  ) الفضال ( هذا مجع فاضل، وقد حذف اهلمزة للوزن،  
وهذا مج فاضل  وهو مجع   ، أصله  يعين كيف   ، قيايس  "نظم ع غْي  يف  معنا  أىت  ما 

لشاعر،   مجع  كشعراء  سمايع  هو   ، القياسية  اجلموع  من  ليس  هذا  املقصود" 
 كذلك فضالء مجع لفاضل . 
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الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

) وبعد ( يعين : أما بعد ، هذه "الواو" نائبة عن "أما"، واِلصل أو والسنة أن 
ـ"أما بعد" وليس بـ"وبعد" هذا خالف اِلوىل، اِلفصح أن يقال: أما بعد ، يأيت ب

 وهو قال: "وبعد" لعله فعل ذلك لضيق اِلظم . 

فحـه   ـرُّ ّكـم  تحصح ـ  ـن  ُي  بحع د  فحال ّفـع ـل  مح  ()وح

بحع د  فحال ّفـع ـل     فحـه   ( الفعل هذا مبتدأ، ) )وح ـرُّ ّكـم  تحصح ـ  ـن  ُي  ، ( يعين: إتقانه مح
وحابح وحالسُّ ترصفه )   من يتقن ويضبط  بـ 

ح
ـّة اِل ـز  ّمـنح اللُّغح ح  ( مجلة الرشط  ـب ـالح يـح

وجوابه سددت مسد اخلرب، وجيوز فيها أقوال ، ُيوز أن يكون فعل الرشط هو 
اخلرب ، وجيوز أن يكون اجلواب هو اخلرب ، واجلملة لكها سددت مسد اخلرب ، هذه 

 ذلي أميل إِله أن اجلملة لكها سددت مسد اخلرب . ثالثة أقوال عند اِلحاة، ا

فحال ّفـع      بحع د   فحـه  )وح ـرُّ تحصح ّكـم   ـ  ُي  ـن   مح وحابح ...    ـل   بـ 
ح
اِل ـّة  اللُّغح ّمـنح  ـز   ح  يـح

ـب ـالح   (وحالسُّ

 هذه نصيحة إمام من أئمة هذا الفن يقول لك:

تح  يتقن(  )من  ّكـم   ـ  ُي  ـن   مح فحال ّفـع ـل   بحع د   فحـه  )وح ـرُّ ـّة ...    صح اللُّغح ّمـنح  ـز   ح  يـح
ـب ـالح  وحابح وحالسُّ بـ 

ح
 (.اِل

اتلرصف: اتلقلب، واتلرصيف: اتلغيْي، واتلبديل، واتلحويل،  تقول: رصفت  
اليشء ترصيًفا ، رَصف يرصف فهو مرصِّف و مرَصف ، ويأيت كذلك من اثلاليث 
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وعل الرصف،  علم  يقال:   ، فًا  رصح  ّف   يحرص  حفح  َع  رصح تكلمنا  وقد  اتلرصيف،  م 
 . ذلك يف رشح "نظم املقصود" فارجع إِله بتوسع  

فحـه   ـرُّ ّكـم  تحصح ـ  ـن  ُي  ـب ـالح ...    )مح وحابح وحالسُّ بـ 
ح
ـّة اِل ـز  ّمـنح اللُّغح ح   (يـح

ُيز : يعين ُيوي، من حاز ُيوز حوًزا وحيازة،أي: يضم وُيوي وُييط علًما 
ب  
ح
اِل ـّة  اللُّغح )ّمـنح  ـب ـالح بـ  وحالسُّ لغة:    (ـوحابح  ،وابلاب  باب  مجع  هذا  "اِلبواب"   ،

، حتركت الواو وانفتح  املدخل إ ، وأصله: بحوحبح ل  عح ف  ىل اليشء ، اسم ماكن َع وزن مح
؟   بحوحبح  : ، ما ادلِلل َع أن أصله  بحوحبح  : ألًفا تقول: باٌب، وأصله  ما قبلها فقلبت 

 نها منقلبة عن واو، ادلِلل أنه جيمع َع "أبواب"، دِلل أ

ـ وحابح وحالسُّ بـ 
ح
ـّة اِل ـز  ّمـنح اللُّغح ح  ( السبل مجع سبيل وهو الطريق، وهو ب ـالح )يـح

َكر  ويؤنث، وهذا العلم ـ علم اتلرصيف ـ من أتقنه أحاط بكثْي من املسائل   ي ذح
اِلبنية  عرف  زيد: صنف  ابن  قال  كما  مراتب  ثالثة  َع  فيه  واِلاس  اللغوية، 

ترصييف واِلو هذا  واِلوزان  اِلبنية  إال  يعرف  ال  يعين  فقط،  ترصييف  فهذا  زان 
، وهكذا، فق  " ل  ع  ف  "يح ـ  بالضم  ـ   " لح ع  "فح املضارع َع  قياس  اِلاس  يعلم  ط، كمن 

هذه قواعد بسيطة يعين من عرفها أو أتقنها فهو رصيف ترصييف فقط ، لكنه ال 
ف   " ـ بالضم ـ وبني "يح لح ع  " ، ما الفرق بينهما ؟ جتده ال يعرف ، يعلم الفرق بني "فح ّعل 

 ، ُيفظ، جمرد حافظ يعين ، هذا ليس بعالم. إذن هو ال يعرف إال اِلوزان  
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ويعرف  السمايع  يعرف   ، القيايسه ويعرف  اِلوزان  يعرف  آخر:  وصنف 
باملصدر  يأيت  ثم  أصلها  إىل  ويردها  اللكمات  بعض  جح  حرِّ ُي  أن  ويستطيع  القيايس، 

 ، ويعرف معاين اِلوزان، فهذا متقن. ويأيت باتلصاريف

اليت ي رحدُّ بها لك نوع إىل نوعه أواًل ثم وصنف ثالث: يعرف املوازين واِلقيسة  
إماًما  اتلرصيف وصار  علم  أحكم  اذلي  املتقن  هو  فهذا  نقاًل  اللغة  مواد  يحتَّبع  

 فيه، وهذا قَل ما جيتمع ِلحد . 

ـًما(   قال:) ظ  نـح ـاكح  هح الرص  فح أيها  ) فهاك  ـّهـمِّ يف  بّال م  ّيـًطا  ُم  ـًما  ظ  نـح ـاكح  هح فح
وّ  ـ  قحـد  ... ُيح ـّضـر  اجل  محالح( وح تحح  حس  ن  ي ـاّصيلح مح    ي اتَلفح

فهاك: خذ، "هاك" اسم فعل أمر بمعىن خذ، )نظًما( خذ نظًما )ُميًطا( يعين: 
يف شأنه  يهمك  اذلي  )باملهم(  جهاته  من مجيع  العلم  هلذا  أو  لليشء  هذا مدرًًك   

قام ـ )وقد( يف بعض املواضع واجلزئيات ) قام ـ أو يف هذا المح ُيوي اتلفاصيل(  الم 
ُيح   اجل  محالح )وقحد   ـّضـر   تحح  حس  ي ن   مح ـاّصيلح  اتَلفح هذا  ـوّي   " ن  "مح  ، ن   مح ُيوي  وقد   (  )

ـّضـر  اجل  محالح( ُيوي هذه اتلفاصيل . فاعل ُيوي ، تحح  حس  ن  ي  )مح

 وتصاريفه(  لفعل املجردباب أبنية اقال: )

و  
ح
ـّريّد أ ( ال ّفع ل  ذ و اتَلج  ع ـلحلح ـَّلح بّـ)فح و  عح

ح
ن  أ ـيـ  ـورح عح س  ك  مح يّت وح

 
عحـالح ... يحأ  )فح

 )فحـع ـالح( 
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يّنِّ  بـ  ال مح يّف   ّ رس  ال كح و ّضـعح  مح ـتحح    ... وحافـ   اّرّع  ال م ضح يّف  ال ّزم    ) لح ع  )فح ّمن   وحالَضَم 
 ّمن  فحّعالح 

) )ان ّعم   ... )ّحر   وح  ) )وحّغر تح ع   مح  ) ّسب  )اح  ّمّن  ّفيّه  اّن  هح (   وحج  تح )يحئّس   ) تح )بحئّس 
( )وحّهالح(  لح ( )يحّبس   )او 

 ما معىن هذا الالكم؟

 . ) لح ع  عحـالح(  أو يف بعض النسخ )فح و  )فح
ح
ـّريّد أ ( ال ّفع ل  ذ و اتَلج  ع ـلحلح  قال: )بّـ)فح

( ال ّفع ل   ع ـلحلح و  بّـ)فح
ح
ـّريّد أ ـورح  ذ و اتَلج  س  ك  مح يّت وح

 
لح ... يحأ ع  عحـالح أو فح ن   )فح ـيـ    عح

فّعل  أو  فعحل  أو  فعلل،  وزن  َع  اتلجريد  ذو  الفعل  يأت  أن  ابليت:  معىن 
تقديم   فيه  فابليت  ابليت  معىن  هذا  العني،  مضموم  فع ل  أو  العني،  مكسور 

بـ"فعلل" اتلجريد  ذو  الفعل  يأيت  يعين:  كذلك   وتأخْي،  ويأيت  الربايع،  هذا 
 موم العني َع) فع ل( . َع"فعحل" ويأيت مكسور العني َع) فّعل(، ومض

اللغويني،  عند  أو  اتلرصيفيني  عند  الفعل  اتليسْي:  سبيل  َع  فنقول  يعين 
هذا ُمل اتفاق إال من شذ من الكوفيني، ينقسم إىل أربعة أقسام: ل أربع أبنية، 

هذه اِلوزان اِلربع ، اثلاليث ل ثالثة أوزان، والربايع    الفعل املجرد ال ُيرج عن
اثلاليث إما "فعحل" بفتح العني، وإما "فّعل" بكرس العني، وإما "فع ل" ل وزن واحد،  

مبحث  فال  "الفاء"  أما  "العني"،  يف  إال  يكون  ال  الالكم  يعين  العني،  بضم 
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ند اِلحاة، الفعل املايض للرصفيني فيها يف هذا املقام، وأما "الالم" فهذه تبحث ع
مرفواًع  يكون  املضارع  والفعل  أبًدا،  مبنًيا  وهكذا، يكون  منصوبًا  ويكون   

 فهذا يبحث عند اِلحاة. 

يف  إال  نبحث  ال  َنن  واملزيد"  املجرد  "باب  ابلاب  هذا  يف  الرصف  علم  يف 
 "العني" فقط، انتبه هلذا. 

 ) فعحل، فّعل، فع ل(، ثم)فعلل( وهذا ربايع . 

قَدم الربايع َع اثلاليث؟ واجلواب: ِلن املبحث يف الربايع   نا ملاذا السؤال ه
املايض، ق يف  واحد  وزن  ل  سهل  وهو  جًدا،  قليل  الربايع  الفعل  يف  الالكم  ليل، 

)يدحرج(،   )يفعلل(  مضارعه  كـ)دحرج(  )فعلل(  املضارع،  يف  واحد  ووزن 
علل فعللة وفعالال (  ومصدره )فعللة( )دحرجة( و)فّعالاًل( )ّدحراًجا( ) فعحل يف
الالكم يف   وانتىه  ودحراًجا(  يدحرج دحرجة  دحرج  الربايع وذللك كـ)  الفعل 

، فيه بعض املباحث لكن قليلة جًدا مقارنة مع اثلاليث، فبدأ به، واعدة  قَدمه 
 أهل العلم باِليرس ثم اِلشد ثم اِلشد، وذللك هذا ما فعله ابن مالك . 

( ال ّفع   ع ـلحلح و  )فح قال:) بّـ)فح
ح
ـّريّد أ ن  ل  ذ و اتَلج  ـيـ  ـورح عح س  ك  مح يّت وح

 
و  عحـالح ... يحأ

ح
 أ

ـَّلح )فحـع ـالح(   عح



 
 

 

 
14 

الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

ل  وإما ربايع، واثلاليث  إما ثاليث  املجرد ال ُيرج عن هذه اِلوزان،  الفعل 
ثالثة أوزان، والربايع ل وزن واحد، إما )فعحل( بالفتح كـ) رضحب(، وإما )فّعل(  

م(، وإما )فع ل( بالضم كـ) ظر ف ورش ف( وإما )فع لل( بتسكني بالكرس كـ) علّ 
ع لحلح دحرج( .   العني وفتح  الالم اِلوىل واثلانية )فح

يّف ( قال:    ّ رس  ال كح و ّضـعح  مح ـتحح    ... وحافـ   اّرّع  ال م ضح يّف  ال ّزم    ) لح ع  )فح ّمن   وحالَضَم 

يّنِّ ّمن  فحّعالح(  بـ   ال مح

الالكم؟     هذا  معىن  مالك:  ما  ابن  لك  مقدم   )والضَم( يقول  به  مفعول  هذا 
م يف املضارع الضَم من "فع ل" هذا املعىن، والضم من "فع ل" للفعل )الزم( يعين: الز

هذا   جًدا،  سهل  فيه  الالكم  وهذا  "فع ل"  وزن  من  الضم  الرصيف  أيها  الزم   ، الزم 
" إذن رشع ابن ابلاب سهل، لك ما اكن َع وزن "فع ل" مضارعه يكون َع "يفع   ل 

املضارع من هذه اِلبواب  مالك ـ عليه رمحة اهلل ـ يف هذا املقام يف الالكم َع  
 اِلربعة. 

نعيد ما قلناه مرة أخرى: املايض ينقسم إىل قسمني: ثاليث وربايع، الربايع   
ل وزن واحد وهو "فعلل" واثلاليث ل ثالثة أوزان، "فعلل" املضارع منه "يفعلل"  

 تلكم عليه، هو سهل معروف. وذللك لم ي

ال زّ   ) لح ع  )فح ّمن   )وحالَضَم  قال:  ذلك  هذه بعد  من  يأيت  املضارع  الفعل  م (، 
)فّعل(  باب  أبواب،  ستة  َع  وفع ل(  وفّعل،  فعحل،  يه)  اليت  اثلالثة  اِلبواب 
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)فع ل(  أبواب، وباب  العني ل ثالثة  بفتح  )فعحل(  بابان، وباب  العني ل  املكسور 
 ل باب واحد، هذه أبواب ستة. بضم العني  

 د فعل ثاليث إذا جيرد ... أبوابه ست كما سترس

يّف ( قال:       ّ رس  ال كح و ّضـعح  مح ـتحح    ... وحافـ   اّرّع  ال م ضح يّف  ال ّزم    ) لح ع  ّمن  )فح وحالَضَم 

يّنِّ ّمن  فحّعالح( بـ    ال مح

وهما:   اثلالثة  من  وزنني  ابليت َع  هذا  يف  ع    وحالَضمَ (تكلم  )فح ل ّمن    )) لح

، ر ف  يحظ  ر فح  ظح تقول:]  يفع ل(  وهو:)  فقط  واحد  لح   باب  ه  سح و   ، حرش  ف  ي رشح فح  و 
َطرّد ال شذوذ فيه وال  م  [ وهكذا، وهذا م  خ  يحض  مح  خ  ، و ضح ن  نح ُيح س  س  ، و حح ل  ه  حس  ي
استثناء، يعين هذه من القواعد القليلة اليت ليس فيها شذوذات، وهذا قليل يف 

هذا  ع  ، عليه  عض  فهذا  شذوذات  هلا  ليس  قاعدة  وجدت  فإذا  اتلرصيف،  لم 
)فع ل( قليل ج أتت َع وزن  اِلفعال  بعض  هناك  أن  إشاكل:  يرد عليك  قد  ًدا، 

( هذا ليس من باب )فع ل( وإنما يكون هذا الفعل من  عحل  وأىت املضارع منها )يف 
الع استغنت  ثم  املايض  بابان يف  ل  يعين  اللغات،  منهما يف تداخل  باب  رب عن 

 املضارع، معناه للتيسْي. 

يحل   بلح بح   ( تقول:  "يل بحب  العرب  "فّعل"  وزن  " َع  ّبح
"بلح  ) يحل بحب   ّبح 

بلح و   ، ب ب  
أولوا  يعين   ] اِلبلاب  أولوا  إال  يذكر  وما   [ يعين،  عّقلح  معىن  من  بل بح   " ل   عح يف 

ـ  املعىن  تعرفوا  ـ حىت  ل،  عق  يعين:   " بل بح   " "    العقول  يحل بحب   بّلبح   ، يل ب ب  بل بح   "
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ّمعح من العرب إذا أتت باملضارع من هذين ابل ابني، يعين الفعل " بّلبح أو بل بح " س 
بابني، لكن إذا تكلم العرب أو العريب باملضارع من هذين الفعلني لم يأت به  

وهو   إال َع وزن واحد وهو " يل بحب  " فاكتفت العرب ببناء واحد للمضارع منهما
هو مضارع " بل بح   " يل بحب  " من الفعل " بّلبح " واستغنت عن الفعل " يلب ب  " اذلي

" ، ـ هذا واضح ـ يعين ال تقل: ملاذا " بل بح " أىت مضارعه َع " يلبحب  "؟ نقول: " 
يلبحب  " ليس مضارع " بل بح " وإنما هو مضارع " بّلبح " وهذا يسىم من تداخل  

 اللغات ؟

 باب " فّعل " بالكرس . ثلاين:  ابلاب ا

يّنِّ ّمن  فحّعالح(   قال: )وحافـ  ... ـتحح  ـ أيها الرصيف ـ بـ  ّ يّف ال مح رس  و ّضـعح ال كح  مح

 ( تقول:  املضارع،  يف  العني  مفتوح  يكون  أن  فيه  اِلصل   " فّعل   " الفعل 
، و وّجلح  ، عّلمح يع لحم  ح  رح ، و فّرحح يف  لحم  ، و سّلم يس  ب  ، حّسبح ُي سح ع  حسح ، و وّسعح ي ل   يو جح

، و ش  هكذا ، وهذا مَطرّد، لكن فيه و خاف ُياف، و هاب يهاب، وعّطشح يع طح
 شذوذات، شَذ عن هذه القاعدة اليت قال فيها: 

مخسة  ذلك  عن  شذ  فحّعالح(  ّمن   يّنِّ  بـ  ال مح يّف   ّ رس  ال كح و ّضـعح  مح ـتحح    ... )وحافـ  
( واجعل لك 25ه اِلفعال اخلمسة والعرشين)( فعاًل، يعين احفظ هذ25وعرشون)

ل  (، ما يه هذه اِلوزان ؟ما سواها يف لسان العرب َع وز  ن ) فّعل يفعح
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( تسعة  منها  أىت  والعرشون  اخلمسة  اِلفعال  يعين 9هذه  بالوجهني،  أفعال   )
 ، ب  ّسبح ُيح ّسب  وُيح سح سّمعح فيها الكرس السمايع وأتت بالفتح القيايس، يعين:) حح

، وهكذا، عَدها لك ابن م وغّ  ر  ر  ويحو حح ّ ، وّحرح ُيح ر  الك، وهذا ما يفعله يف رح يحّغر  ويحو غح
أما اِلصول فهذه معلومة،  ذلك،  الالمية إال من أجل  ينظم هذه  لم  الالمية، هو 

 إنما نظمها من أجل هذه الشذوذات.

)ّحر   وح  ) ع  )وحّغر تح ( مح ّسب  ّفيّه ّمّن )اح  اّن  هح ( قال لك: )وحج  تح ( )بحئّس  ... )ان ّعم   
( )وحهّ  لح ( )يحّبس  ( )او  تح  الح()يحئّس 

من) وح  يعين:  ـ   ) ّسب  )اح  ّمّن  ـ  العني  مكسور  من)فحّعل(  يعين  ـ  ّفيّه  اّن  هح ج 
( وإنما أىت باِلمر لعدة أسباب : أواًل لضيق اِلظم، ثانيًا ِلن اِلمر مشتق  ُي ّسب 

 ارعه. من املضارع،فما جيري عليه جيري َع مض

)حّ  ( وح ع  )وحّغر تح ( مح ّسب  اّن ّفيّه ّمّن )اح  هح ( قال لك: ))وحج  تح ( )بحئّس  ر  ... )ان ّعم 
( )وحّهالح( (.  لح ( )يحّبس  ( )او  تح  )يحئّس 

ُيح ّسب   حّسبح   ( من  يعين   ) ّسب  )اح  ّمّن  ّفيّه  اّن  هح )وحج   : أفعال  تسعة  هذه 
مّ  وهذاس  بالفتح،  وأىت  بالكرس  أىت   ) ب   قال وُي سح كما  السبع  القراءات  يف  أىت  عح 

بون أنما   { :تعاىل ب  [ }أُيّسب  اإلنسان { ،]أُيّسبون[ }أُيسح هكذا قرأ أبو   ]أُيسح
م   لَك  ا  ًّ ب وه  رشح م  الح حتح سح نك  مِّ بحٌة  بّاإّلف ّك ع ص  وا  اؤ  ينح جح اذَلّ }إَّن   ،] عمرو] أُيّسب 
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لَ  ا  ًّ حتح ّسب وه  رشح ]الح   ، قراءة حفص  وافقه،  {هذه  ومن  أيب عمرو  قراءة  هذه   ] م  ك 
 وهذه اِلفعال لكها أتت بالوجهني  

ب  ( ( ) حّسبح ُيح ّسب  وُي سح ّسب  اّن ّفيّه ّمّن )اح  هح  وحج 

، وبئّس يب ئّس    م  ، ونحّعمح ين ّعم  وين عح ر  ر  ويحو حح ّ ، ووّحرح ُيح ر  ( وّغرح يحّغر  ويحو غح )وّغر تح
ويو يّله   الرجل  ووّل  ييئّس   ويبئحس،  الرجل  ويئّس   ، وييبحس  ييّبس   ويّبسح   ، لح

، ووّهلح يحهّ  ( هذه تسعة أفعال مجعها يف هذا ابليت ووييئحس  ل   ل  ويو هح

   ) تح ( )يحئّس  تح ( )بحئّس  )ّحر  ... )ان ّعم  ( وح ع  )وحّغر تح ( مح ّسب  اّن ّفيّه ّمّن )اح  هح )وحج 
( )وحّهالح(.  لح ( )يحّبس   )او 

ب  يف  اختالفات  )وحج  هناك  جتد   النسخ  ع  عض  مح  ) ّسب  )اح  ّمّن  ّفيّه  اّن  هح
)ّحر   ( وح ( بغْي همزة قطع. )وحّغر تح تح ( )بحيس    ... )تحن ّعم 

زاد حبرق َع ابن مالك ثالثة أفعال فيصْي املجموع إثين عرش فعاًل ، يعين 
يحّبق   ، و وبّقح  لحغ  يّلغ  ويو  ّمّعت هذه اِلفعال بالوجهني أيًضا،ويه:) وّلغح  ، و س  بحق   ويو 

م  ( وذللك قال :   ومّحت البَّل حّتم  وتو حح

 ذي الوجهني من) فحّعل( ... يّلغ يّبق حّتم البَّل اشتهت أكال .   ومثل ُيّسِّب  

 قال:  هذه أفعال زادها حبرق َع ابن مالك، ثالثة أفعال، 
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حّتم  يّبق  يّلغ  ـ...  العني  املكسور  ـ  فّعل(  من)  الوجهني  ذي  ُيّسِّب   ومثل 
 بَّل اشتهت أكال. قال: ال

ّمعح يف لسان العرب من باب ) فّعل( بالو جهني، البد أن حتفظها. ما هذا ما س 
سواه لم يأت بالوجهني، منها ما أىت َع وحه واحد ويه ثمانية أفعال منها، ذكرها 

، يعين أتت سمااع َع غْي قياس، وهذا سمايع ال  ابن مالك سّمعت بالكرس فقط
 يقاس عليه، 

ّرم ( )وح قال:   ( ... )وح ِّل  )وح ( وح ا ّمن  )وحرّث  ح ّفيمح رس  ف رّّد ال كح
ح
ع  وحأ ( مح ّمق تح ( )وح رّع تح

الح(  فّق تح ح   )وح

ا .....  وّهح خُّ اح  ( ال م  ع  )وحرّيح ( مح ثّق تح  )وح

( ، و وِّلح  ع )يحو رحث  مح إىل هنا انتىه ، هذه ثمانية أفعال ويه:) ورّث يرّث  ولم ي س 
، و وثّقح يحِّل ، و وّرمح  ، و وفّقح يّفق  ، ووّمقح يحّمق  ، و    يّرم  ، و وّرع الرجل  يّرع  فيه يّثق 

 ورّيح يّري .( وهكذا ، هذه مجعها ابن مالك يف بيت وشطر بيت . 

حىك  وذللك  بالوجهني،  سمعت  اِلفعال  هذه  بعض  أن  رأى  العلماء  بعض 
م   ) يو رح ل  عح ّمعح من باب يف  م (  اجلوهري أن الفعل) وّرمح ( س   ( سمع بالفتح )وّرم يحو رح

القياس، هذا حاكه اجلوهري، وكذ وّرعح أىت َع   ( قياسا يف  الفتح  ا حىك سيبويه 
يو رحع  ( قال سيبويه: هذا نطق به بعض العرب ) وّرعح يو رحع  و ويّرع  ( فهذا ي رحدُّ إىل 
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القولني) (...( َع هذين  ّسب  )اح  ّمّن  ّفيّه  اّن  هح لم ، ومن سمع حج)وحج  ة َع من 
 يسمع، ولعل ابن مالك عليه رمحة اهلل لم يقف َع هذا. 

حب ، زاد  فعاًل  عرش  ثالثة  املجموع  فيصْي  أفعال  مخسة  مالك  ابن  َع  رق 
 ، ثالثة عرش فعاًل سمعت بوجه واحد، َع قول ابن مالك وحبرق ويه: ) وّجد جّيد 

، و وّعقح يعّ  ، و ورّكح يرّك  ، و وّكمح يّكم  ق  ( هذه مخسة أفعال ، اِلصل أن و وقّه يّقه 
ـ هذا اِلصل ـ لكن أخىش أن نطيل ، نرشح معىن هذه اِلفعال يف لسان العرب 

فإذا أردتم أن نرشح هذه املعاين أثناء الرشح فأنا ما يف عندي إشاكل، لكن يف  
هذه الال سنترض إىل أن نذهب إىل املعاين اللغوية ونتلكم عليها ، يعين ما معىن 

إذا أردتم أن نتلكم عليه وَع معانيه فأنوقّه،   ا ما ووّكم، وورّك، وّعق؟ هذا البد 
 عندي إشاكل،فكما ترون. 

ورّثح   ، ورّثح  مالك:  ابن  قال  أواًل:  حبرق،  زادها  اليت  اخلمسة  اِلفعال  هذه 
معروف، و وِّل أيضا معروف، وِلت  الشئ، وِل الشئ وِله، تقول: وّغر صدر ه يلَع  

توقد بمعىن وجد يف ص إذا  يعين   ، توقد غيًظا  يعين  ، ووّحرح  ويّغر  ر   يو غح دره شيًئا، 
، نّعم الرجل يعين أصبح ال م  رجل غيًظا يقال: وّحر قلب ه ، توقد قلب ه غيًظا ، نّعم ين عح

و  يبئحس   ساء حال،  بئّس  الال،  سوء  من  يعين  يبئس  وبئس   ، نعمة  ذا  أو صار 
الرجل    يئّس  تقول:   ، ييأس   و  يعين  يبئّس   يئّسح من كذا  ، فالن  أمل ه  انقطع  إذا 

ئ يعين انقطع أمله ، وّل الرجل يعين ذهب عقل ه،  انقطع أمله بكذا ، يئّس الشي 
ه، أو فقد حبيبًا ل، و يحّبسح  وّلح ، تقول: وّل الرجل  يعين ذهب عقل ه ، إذا فقد ودلح
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يعين ذهبت ندوته الشيئ يعين ذهبت ندوت ه لم يكن رطبًا ، تقول: يّبس اتلمر   
، و  ّهلح فأصبح ُمجًرا لم يعد فيه رطوبة، تقول: وّهلح الرجل 

 . ، وّهل يعين جُب  ح بمعىن خاف وجُب   يّهل  يعين جُب 

ل،  وقّه  وّجد،  بالكرس ويه:  ) ومخسة كْيّث  زادها حبرق َنو:  اليت  اِلفعال 
 وّكم و ورّك وّعق عجال(. 

أحبه، وقد يأيت بمعىن حّزنح ،   وّجد الشيئ يعين: حصل أو أحب، وّجد عليه:
  يف قلبك حزنت يعين.يعين وجدتح 

كْيّث بالكرس ويه: وّجد، وقّه ( قّه يعين: سّمع ، تقول: قّه، ليس ) ومخسة  
هذا اسم فعل أمر،وإنما )قّه( هذا بمعىن أطع، يعين من الطاعة، وقّه ل يعين أطع 

اغتم واكرتب   أو واسمع ل، و )وّكم( وّكم بمعىن:  يقال: ل  إذا أصابه غم وكرب، 
كح يعين: أظهر وركه ، أو اضطجع َع وركه وّكم الرجل يعين اغَتَم، ) ورّكح ( هذا ورّ 

. 

زاد حبرق َع ابن مالك عليه رمحة اهلل مخسة أفعال ويه :) وّجد، و وقّه، و 
 وّكم، و ورّك، و وّعق ( 

ورّك، وّعق عجال(. قال: )ومخسة كْيّث بالكرس ويه: وّجد، وقّه ل، وّكم ،و  
بالكرس،  إال  ت سمع  لم  أفعال  مخسة  املجموع    هذه  وعرشين 25)فيصْي  مخسة   )
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بالوجهني،  معت  س  فعاًل  عرش  إثين  املجموع  فيصْي  ثالثة  مع  منها  تسعة  فعال، 
م  ( ، وحىك سيبويه  ّمع بوجه واحد، واجلوهري حىك السماع يف ) وّرم يو رح وابلايق س 

  ( . الفتح يف ) وّرع يو رحع  

ل ( ، ثم سينتقل ابن مالك عليه رمحة اهلل إىل كرس عني املضارع من ) فعح 
( ، مضارعه ل وزن  ع ّلل  فح ع لحلح ي  اآلن َنن انتهينا من ثالثة أبواب من املايض: )فح
ل   ع  ف  (، و) فع ل ( ل باب واحد وهو) يح ع ّلل  فح ( هو فعلحلح ومضارعه )ي  ع ّلل  فح واحد )ي 

 ، ، وهكذا ، أما ) فّعل ( بالكرس فله باب واحد )   ( رش ف يرش  ف  ر ف  وظر ف يظ 
ل    عح ف  ّعل  ( يح ف  يح أو يسمع بالكرس )  بالوجهني  ّعل  ( من يسمع  ف  يح ( وقد يأيت َع ) 
 فقط . 

رمحة  عليه  مالك  ابن  أخره  وذللك  اِلبواب  هذه  أصعب  وهو  اِلخْي  ابلاب 
تعب الرصفيني كثًْيا جًدا ، هذا اهلل ، أرجو من اإلخوة الرتكزي ِلن هذا ابلاب أ

 يف بعض املسائل فيه. ابلاب أتعب الرصفيني حىت إنهم اضطربوا  

عحـالح (   قال ابن مالك: )  ّلـي فح ـارع  يـح ضح ن  م  ـيـ  ـًرا ّلعح ـس  ّدم  ... كح
ح
 وحأ

 ( وزن  الصعوبة،  وهذه يه  اثلالثة،  اِلبواب  يأيت َع  )فعحل( مضارعه  وزن 
، وفعل يفّعل  ( فمىت يكون فعحل ( يف املايض يأيت   ل  ، وفعحل يفع  ل  من ) فعحل يفعح

 يكون مفتوًحا، ومىت يكون مضموًما؟ فعحل هو نرصح َع وزن مكسوًرا، ومىت
 فعحل، ورضحب َع وزن فعحل. 
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؟ هذا ابلاب  ، ملاذا أىت هذا ينرص   وأىت هذا يرّضب  ّب  ، و رضحب يرض  نرصح ين رص  
 . هو أصعب اِلبواب فأرجو الرتكزي

أي   أقول اختصاًرا: الضوابط يف معرفة أبواب املضارع من باب ) فعحل ( َع 
جوالب   أربعة  جوالب،  عرشة  ل  أو   ، أحوال  عرشة  ل  هذا   ، يكون  اِلبواب 

 للكرس، وأربعة للضم ، واثنان للفتح. 

يعين أربعة أحوال يكون ) فعحل ( مضارعه مكسوًرا َع ) يفّعل  ( ، وأربعة 
ل  ( بالفتح ، ما يه؟أحوال أيًضا يك ل  ( بالضم، وحاتلان يكون ) يفعح  ون ) يفع 

جوا ) أما  قال:  بعده  اذلي  ابليت  يف  مالك  ابن  فذكرها  الكرس  ...   لب  ّدم  
ح
وحأ

عحـالح (  ّلـي فح ـارع  يـح ضح ن  م  ـيـ  ـًرا ّلعح ـس   كح

قلنا: كم يه ؟ أنظر هل اإلخوة ميع أم ال؟!! قلنا كم حالة للكرس اآلن، 
 ؟ أربعة نعم أحسنت . قلت كم  

 هذه اِلربعة ذكرها ابن مالك يف هذين ابليتني : 

ـَن ذح ) ـ)حح ف  الحّزًما كح ـاعح ا ال م ضح ذح ( ... كح ىتح
ح
ـ)أ ًنـا او  كح يـ  حـا عح ّو اِل 

ح
ا ال وحاّو فحاًء أ

ـالح( .  طح

فحاًء ( يعين: أن تكون فاؤه واًوا، تكون فاء )فعل( )   ال وحاّو  واًوا ، حرف   ذحا 
د فعحلواو اكلفعل ) وج ال ( الفاء د ( وجد َع وزن ) فعحل ( أليست فاؤه واًوا؟ )وجح
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وقعت واًوا ، اجلواب: بَّل ، إذن يف هذه الالة يأيت مضارعه مكسور العني، تقول  
) جّيد  ( ، الفعل ) وعحد ( وعحد َع  وزن ) فعحل ( يأيت مضارعه ) يّعد  ( ، ) وفحد 

م يّسم  ( وهكذا ، هل هذا مضطرد ؟   يّفد  ( ، ) ورحد يرّد  ( ف يّصف  ( ، ) وسح ، ) وصح
 ، فيه شذوذات ، اجلواب: ال

اء  حشح ي لّمحن  يحهحب   وح إّنحاثًا  اء  حشح ي ن   لّمح هحب   يح  { هحب   يح بح  وهح  ( َنو:  ذلك  عن  شذ 
ور{]الشورى: ك  ( ملاذا؟ ال نعلم، العرب نطقت  49اذلُّ ( ولم يأت )يحّهب  هحب  بح يح [ )وهح

سيقال: غلط ِلنه   به هكذا،  يعين مهما عللوا  فيه غلط،  اتلعليل  هذا سمايع، 
ليه، لك علة عللوا وملاذا أىت هذا ؟ ر َد عليها، فاِلحسن أن نقول: اِلصل مردود ع

معناه  هل  شاذ؟  معىن  ما  شاذ،  هذا   ) يهحب  بح  وهح  ( ورد،  هكذا  السماع  اللغة  يف 
يعين   القاعدة، خالف  ليس بفصيح؟ اجلواب: ال، هو فصيح، لكن شاذ  خالف 

( فاؤه واًوا فنقول: لح ( هذا اِلصل كـ )    القياس، القياس: إذا اكن )فعح ًب يّهب  )وهح
( ، يستثىن  بح يهحب  د يّعد  ( وهكذا ، لكنه لم يأت َع هذا، أىت )وهح ، وعح د جّيد  وجح
لح ( ومع ذلك  عح ( أىت َع ) فعح   من ذلك أن يكون )فعحل( حليق الالم ، الفعل ) وقح

، وضح  عح يّقع  ع  ( وال تقول: ) وقح عح يحضح ع  ( ) وضح قح عح يح عح يّضع  ( ال، هذا فيه  تقول: ) وقح
ل، ِلن حرف اللق ثقيل، ال يناسبه الكرس وإنما يناسبه الفتح ، فحليق الالم  ثّقح

ع  ( اِلصل:   قح يو  ( يعين )  عحل  يف  لح  ع  ( ) فعح قح يح عح  ( ) وقح ل  عح يف  لح  ) هذا يأيت َع ) فعح
حذ ملاذ  ستأيت  ـ  اهلل  شاء  إن  ـ  معنا  ستأيت  الواو،  حذفت  لكن   ) ع   قح فت؟، يو 

ع  ( وأنت  يحضح عح  ع  ( هكذا، هذا اِلصل، لكن حذفت ) وضح يحو ضح عح  اِلصل ) وحضح
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إذا أتيتح تلدرس الالمية ينبيغ أن تكون عرفحتح ملاذا حذفت يف "نظم املقصود"  
 ء" هذه الكتب امليرسة . أو يف "ترصيف العزي" أو يف "منت ابلنا

 . إذن هذه يه الالة اِلوىل: أن تكون فاؤه واًوا 

الالة اثلانية: أن يكون ) فعحل ( حىت يكون ) فعل ( مكسور العني ، َنن 
)فعحل( َع  يأيت  ّعل  ( مىت  يف   ( ( املكسور يف مضارعه  ) فعل  نتلكم َع  يف هذه 

( ؟ إذا اكنت فاؤه واًوا، شَذ عن ذلك ( ويستثىن من ذلك    )يفّعل  بح يهحب  َنو:) وهح
( . لك فعل علو وزن ) فعحل( فاؤه واو ل  ل   كنه حليق الالم، هذا يأيت َع ) يفعح

، باع يّبيع   ، صار يّصْي  اجلالب اثلاين: أن تكون عين ه ياًء ، َنو: ) اكل يّكيل 
الرف اثلاين ، طار يّطْي  ( وهكذا، الالة اثلانية: أن تكون عين ه ياًء، العني يعين  

يحلح ( من ) فعحل ( الرف اِلصِل ، أن تكون عين ه ياًء، َنو: ) اكل ( اكل أصله ) كح
حتركت اِلاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا، فأصبح ) اكل ( كذاك ) صار ( أصله ) 
ح ( حتركت اِلاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا ، وهكذا ) باع ( فاِللف هذه  ْيح صح

إما    ، أن تكون  منقلبة  وإما   ، ياء  واو، فهذه أن تكون منقلبة عن  منقلبة عن 
إذا اكنت عني   ، ياًء  ، ِلننا نشرتط أن تكون عين ه  ياء  اِلفعال لكها منقلبة عن 
  ، لح ( ياًء فإنه يكرس يف املضارع، تقول: ) اكل يّكيل  الفعل اذلي َع وزن ) فعح

يّطْي   ، طار  يّسْي   ، سار  يّبيع   باع   ، يّصْي  ( وهكذا، وهذا مضطرد ال شذوذ    صار 
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الوزن أو هذا الضابط أو هذا اجلالب مضطرد يعين ليس فيه شذوذات،   فيه، هذا
ل  ( هذا.  ع  لح يف   كـ ) فع 

لح ( ياًء ، َنو: ) محىشح ( هذه الالم يف )  اجلالب اثلالث: أن تكون الم  ) فعح
صله ) مشىي ( مىشح ( اليت يه اِللف ، هذه يف اِلصل يه ياء انقلبت ِللف أ

لها فقلبت ألًفا فأصبح ) مىشح ( وكذا ) رَمح ( أصله ) حتركت اِلاء وانفتح ما قب 
رمحىي ( وادلِلل أن املصدر ) رميًا ( من أين أتت هذه اِلاء؟ ) مشىي ( من أين 
أتت هذه اِلاء؟ هذه اِلاء اليت انقلبت ِللف ) هدى يهدي هدًى وهداية ( من 

در ياء دَل ذلك در هو أصل املشتقات ، فإذا اكن يف املصأين أتت هذه اِلاء؟ املص
عن أن هذه اِلاء انقلبت إىل ألف، فاجلالب اثلالث: أن تكون المه ياًء َنو: ) 
مىش يميش، رَم يريم ، هدى يهدي ، أىت يأيت ، حىم ُييم ( وهكذا، وهل هذا 

بالو ، شَذ عن ذلك فعالن وردا  : ال، ليس مضطرًدا  جهني َع مضطرد؟ اجلواب 
شذوذً  الفتح  وَع  قياًسا  ( الكرس  وجييّب  جيَبح  جَبح   ، ويأيّب  يأَبح  أَبح   ( وهما:  ا 

)يأيّب(  من  أفصح  هذا   ) يأَبح )أَبح  يعين:  القياس  من  أفصح  فيهما  والسماع 
ن ورحه  {]اتلوبة: ي ّتَم  ن 

ح
أ إّاَل  َبح الِله  

 
يحأ وح [ 32فالسماع فيهما أفصح وذللك قال اهلل: } 

اللغات، أفصح الالكم َع اإلطالق ( ولم يقل: )ويأيّب( والقرآن هو أفصح  )ويأَبح 
هوالكم الرب ـ جَل وعال ـ ) جَبح جيَبح ( أفصح من ) جييّب ( ، هذا ما شَذ عن أن 
ه ياًء ولكنه حليق العني ، خذها  تكون المه ياًء ، ويستثىن من ذلك ما اكنت الم 

كأن   ) يغلب  دائًما  الليق   ( جانب   قاعدة:  يتغلب  ملاذا   ، القاعدة  َع   يتغلب 
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الفتح لرف اللق َع يائية الالم ؟ من أجل الصعوبة ، انظر مثاًل: الفعل ) نأى 
أصله نئىي كـ ) رمىي ومشىي ( حتركت اِلاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا فأصبح 

ة ، فأىت ) نأى ( لو قلت: ) ينيئ ( فيه صعوبة شديدة ، و ) رَعح يريّع ( فيه صعوب
نىه  ، يرَعح  رَعح   ، ينأى  نأى  هذا )  اللق  حرف  دائًما   ) ينيّه  يأت  ولم  ينىهح   

يتغلب، إال يف بعض اِلحيان وهذه قليلة سنذكر منها شيئًا بعد قليل ـ إن شاء 
 اهلل ـ

تقول: ) نىهح ينىهح ، ونىع ينىعح ، وسىعح يسىعح ( وهكذا، لك مان المه ياًء وًكن 
 لم يأت َع ) يبَغح ( نه وال تكرس ، إال الفعل ) بحَغح ( بَغح حليق العني تفتح عي

وإنما أىت َع ) يبيّغ ( ملاذا ؟ اهلل أعلم ، هكذا ورد عن العرب ، ومهما عللوا من 
، هكذا  أعلم  ؟ اهلل  )يبيّغ(  وأىت   ) )يبَغح يأت  لم  ملاذا  يعين   ، ر َد عليها  تعليالت 

ّمع عن العرب، هذا يستثىن.  س 

وم ، يعين كأن يكون جوالب الكرس اتلضعيف مع اللز  رابع : مناجلالب ال
(  ) طال  حَن   ( كـ   ، الزم  وهو  َعًفا  مضح ـَن الفعل  ـ)حح كح الحّزًما  ف   ـاعح ضح ال م  ا  ذح كح

ـالح( ( ) حَن ُينُّ ( هذا فعل الزم ال يتعدى ملفعول ، أو ال يصل أثره للمفعول ،  طح
تقول: ) حَن ُي  ، الفاعل  يأيت قياًسا  يقترص َع  ( فألنه مضَعف والزم  َع )  نُّ 

ُّينُّ ( َع ) يفّعل  ( يعين ) ُيِّن  ( هذا أصله ، ولكنه لإلداغم تقول: ) ُّينُّ ( هل 
شَذ عن ذلك شيئ ؟  شَذ كثْي جًدا من هذه القاعدة أو من هذا الضابط ، شَذ 

ّمعح يف )  ّمع ( اثنتني ومخسني م52عن ذلك َنو تسعني فعاًل ، س  نها الضمُّ الشاذ ، س 
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ال التسعني يف اثنتني ومخسني منها الضم فقط ، يعين لم تأت َع )  يف هذه اِلفع
ّمع الوجهان ، يعين يف )   ل  ( بالضم ، ويف ابلايق س  ُّينُّ ( مثاًل ، وإنما أتت َع ) يفع 

ّمعح الوجهان ، الكرس َع القياس والضم شذوًذا ،     38    ( ثمانية وثالثني س 

َر ( مَر زيٌد ) نذكر بعضها ، ومن ذلك من هذه اثلنت    ني واخلمسني َنو : ) مح
رُّ   م  َر ( هذا فعل الزم ومضعف ، ومع ذلك لم يأت َع ) يّمرُّ ( وإنما أىت َع ) يح مح
َبت الريح  ته بُّ ( ،  ىَش الرجل  ُي شُّ ( ولم يأت ) ُّيشُّ ( ، ) هح رُّ زيٌد ( ، ) خح م  ( ) يح

َل  ورحَش املزن  ير شُّ ( ) ورحَش  ير شُّ )   ع ) يرّشُّ ( وكذلك تقول مثاًل: ) طح  ( لم ي سمح
ّمعح فيها الضم فقط ، ولم  لُّ ( هذه لكها س  َل الرجل  يط  لُّ ( ولم يأت ) يّطلُّ ( ) طح يط 

 تأت مكسورة َع القياس . 

ّمع يف )   رس وبالضم ، تقول:  ( ثمانية وثالثني الوجهان ، يعين أتت بالك  38وس 
يّصدُّ  الرجل   َد  صح ّمن ه  )  كح  م  قحو  إّذحا  ثحاًل  مح يحمح  ر  مح اب ن   ّبح  رض  حَما  ل }وح  ) دُّ  ويص   

ون{]الزُّخر ف: ّمعحت 57يحّصدُّ ون{ هذه قرأ بها غْي  واحد ، س  دُّ [ هذه حفص ، و }يحص 
َر الرجل  ُّيرُّ وُيح رُّ ( ، و )   دُّ و يّصدُّ ( ، و ) خح حَدت املرأة  َع زوجها ( ) حّتدُّ  ) يص 

 حتح دُّ ( وهكذا، هذه جوالب الكرس ، أربعة جوالب ويه: و  

  ....  ) ىتح
ح
ـ)أ ًنـا او  كح يـ  حـا عح ّو اِل 

ح
أ فحاًء  ال وحاّو  ـَن ذحا  ـ)حح ف  الحّزًما كح ـاعح ال م ضح ا  ذح كح

ـالح(  طح



 
 

 

 
29 

الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

ي   حـا عح ّو اِل 
ح
ـًنـا ـ أو تكون عينه ياًء ـ أو  ذحا ال وحاّو فحاًء ـ أن تكون واوه فاًء ـ أ

ـ) ( ـ أو تكون المه ياًء ،  كح ىتح
ح
َن أ ـالح( ـ ) حح ـَن طح ـ)حح ف  الحّزًما كح ـاعح ا ال م ضح ذح كح

( اتلضعيف مع اللزوم البد أن يكون َع )   ّنُّ ( هذا اِلصل ال يأت َع )ُيح نُّ ُيح
 يفّعل  ( بالكرس ، هذه جوالب الكرس. 

رُّ   استثىن من ذلك ما مر َد يّصدُّ    ذكره ، ) مر يم  َر ُّيرُّ و ، و صح دُّ ، و خح و يص 
 ُي رُّ ( وهكذا. 

 بعد ذلك سيتلكم ابن مالك َع جوالب الضم  

ر  ذحا ( .  د  يحـنـ  ــَداه  وح ـعح نح م  ـيـ  ـَم عح  )وحض 

يأيت  فالعكس  متعديًا  فإذا اكن   ) ُّينُّ   ( يأيت َع  الالزم هذا  َعف   املضح قلنا: 
جقياسً  َع  اآلن  سنتلكم   ،  ) ل   يفع   ( َع  الضم:  ا  جوالب  من   ، الضم  والب 

 اتلضعيف مع اتلعدية ، كما أن من جوالب الكرس: اتلضعيف مع اللزوم . 

مضَعًفا  الفعل  يكون  أن  يعين  اتلعدية،  مع  اتلضعيف  الضم:  جوالب  من 
ه ، وال يأيت ) يرّدُّه ه ، و رَده يرحدُّ ه ،  معَدى َنو: ) كَفه يكفُّ دُّ ه ( ، و مَده يم  وإنما ير دُّ

ه   ه ، و مَد يدح لُّه ( وهكذا، )كَف يكفُّ ، و رَد الرجلح يرحدُّ لَه يس  ه ، و سح دُّ َده يع  و عح
لُّه ( شَذ عن ذلك )   َل الشيئح استله يس  ه عًدا ، و سح دُّ َد املالح يع  ها ، و عح دُّ (    15يم 

منها ال غْي  واحد   ، فعاًل   وأمخسة عرش  معًدى  مضَعًفا  يعين   ، بالكرس  أىت  ىت  
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ّبُّ ( )  َب ( ) ُيح بالكرّس ، ملاذا؟ ال نعلم، هكذا نطقت به العرب وهو الفعل ) حح
ع بالضم كما قال ابن مالك ، خالفًا ِليب حيَان ، أبو حَيان  بُّه ( هذا لم ي سمح ّ بَه ُيح حح

ِّك فيه الضم أيًضا ، يقول أبو   ّمع ، ح  حيَان معارًضا ابن مالك : ) حبَه يرى أنه س 
ّمعت بالوجهني  ُيّ  ّمع بالوجهني ، أربعة عرش فعاًل هذه اتفاقًا س  بُّه و ُي بُّه ( يعين س 

ذلك   ومع  َعفة معداة  فعاًل ويه مضح اِلربعة عرش  هذه   ،  ) َب  ) حح ، اخلالف يف 
َره يحّهرُّ  رُّ ، هح ه  َر يحّهرُّ و يح ّمعت بالوجهني ، ويه: ) هح ح س  ه و ي حّشدُّ َده ي ه ، شح رُّ ه  ه ، ه و يح دُّ ش 

ّمع هذا وذاك ، وذللك ابن مالك أىت  ن مُّ ( س  لُّه ، و نحَم الرجل  يّنمُّ و يح ع  لَه يحّعلُّه و يح عح
 قال:بهذه اِلفعال  

  .... ذحا  ( وحّع  ـَبـه  ـر  )حح س  ي بّكح ـدِّ و اتَلعح ـلَ ] فحذ  ـَد( )عح )شح ـَر( وح ّ )هح هحني  ه وحج 
لحـالح( [   عح

ي(   ـدِّ و اتَلعح ( وحّع )فحذ  ـَبـه  ـر  )حح س  من املضَعف املعَدى ) فذو اتلعدي ( بّكح
( ) وّع ( هذا فعل أمر من ) وَع ييع ( )  ـَبـه  ّمع فيه الكرس فقط )حح ذحا، يعين س 

 ّع ( يعين أيها الرصيف ) ذا ( اسمع أو اعرف هذا أن تيع هذا اِلمر ، 

(  ّ هحني  ـَر(وحج  (    هح رُّ  يه  و  يّهرُّ   ( )شح يعين  ( وح دُّ  يش  و  يّشدُّ   ( يعين  ـَد(   ـَد(  )شح وح
لحـالح( [ .  ـلَه عح  )عح

ـَل( ّمث ل   )جح ر  بّّه( وح ر  وّم يّف )ام  ـعح الـ  ... ـل ز  َن مح مح م  )نحَم( وحاض  ًعا وح ط  )بحَت( قح ] وح
ـالح [.  جح
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  ) ه  يّهرُّ و  ه  رُّ يه  الشيئ  هَر   ( كرتقول:  يعين  الشيئح  فالٌن  هَر   ( كرهه  ه يعين 
َل ( علَه   دُّ ( ، ) عح حش  حّشدُّ و ي َد يعين جذب ) ي الشيئ ( ، ) شَد الشيئح ( معروف شح
قطع   يعين   ) بحَت   (  ، يحة  ق  السُّ بمعىن  سقاه  يعين   ) لُّه  ع  يح و  يّعلُّه   ( يعين  بالرشاب 

يح   ( الشيئ  قطع  يعين  فرسه  هو   ) ًعا  قحط  )بحَت(  يف وح الرجل  )نحَم(  وح  ) ب تُّ  يح و   ّبتُّ 
الديث يعين ) يّنمُّ وين مُّ ( محل الديثح وأفشاه لغْيه ، إذن اِلول اتلضعيف مع 
اتلعدية ، اثلاين أن تكون عينه واًوا ، أن تكون عني ) فعل ( واًوا ، ) قام أصله 

مح ( وادلِلل أنك تقول: ) قام يقوم ( من أين أتت هذه الواو يف  املضارع ؟ الواو قحوح
يه  اليت  اِللف  يه  ( هذه  مح  وح صح أصله  وصام   ، مح  قحوح أصله  قام  واو)  ن  منقلبة   

وذللك تقول: صام صوًما ، من أين أتت هذه الواو يف املصدر واملضارع ؟ ) صام 
هذه   ) حواًل  حال ُيول   ، وقومة  وقوًما  قياًما  يقوم  وقام   ، وصوًما  صياًما  يصوم 

م عينها  لكها  الفاِلفعال  يكون  الالة  هذه  يف   ، واو  عن  املضارع  نقلبة  يف  عل 
مضموًما ، تقول: ) قام يقوم ، و صام يصوم ، و حال ُيول ، و طال يطول ، و جال 
جيول ، و صال يصول ، و قال يقول ( وهكذا، إذن هذا اجلالب اثلاين أن تكون 

 عني ) فعل ( واًوا . 

جلالب اثلاين: أن تكون عينه إذن اجلالب اِلول: اتلضعيف مع اتلعدية ، وا
 واًوا . 

ه واًوا َنو: ) نما ينمو ، داع يدعو ، غزا يغزو ، اجل الب اثلالث: أن تكون الم 
وح ،  وح ، و داع أصله دحعح حدا ُيدو ، رجا يرجو ، سما يسمو ( وهكذا، ) نما أصله نحمح
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و حدا ُيدو ح  ، يغزو غزًوا وغزوة  : غزا  تقول  وح وذللك  زح غح أصله  ، و غزا  دوة 
وح ، ه مح ذه اِلفعال اليت تكون المها واًوا ، املضارع يأيت  وسما يسمو سمًوا أصله سح

ل  ( .   منها َع ) يفع 

 ( كـ  املعدى  َعف  املضح ـ  هذا  نقول  أن  نسينا  ـ  مالك يف  ابن  زاد حبرق َع 
فُّ ( زاد بعض اِلفعال مه   كَف يك  َجه وكذا كـ أَضه رح نحثُّ شح ه ـ  قال : ] ومثل هَر يح
ّمعح من الوجهني ، و ) شَج    أي أصلح العمل ـ [ ) نحَث يّنثُّ  ن ثُّ ( كذلك هذا س  و يح

مُّ ( هذا ما ذكره   ير  يّرمُّ و  ه ( ، و ) رَم  ه و يؤ ضُّ ه ( ، و ) أَض يّئضُّ جُّ ه و يش  يّشجُّ
مُّ و يّطمُّ ، و غَط يف نومه يّغطُّ و يغ طُّ  َم يط   ( ابن مالك حبرق ، وجدت  فعلني : ) طح

لك باملشهور ، زاد الرفايع يف حاشيته َع رشح حبرق :    لم يدّع الرص، وإنما أىت
من  ي سمحع  لم  هذا   ، بالسني   ) رَس   ( وليس  بالصاد  رَصه   ) ه  يرّصُّ و  ه  ُّ يرص  ه  َ ) رصح
 َ ع إال من باب واحد ِلنه الزم ) رسح ابلابني تقول : ) رَس ( يعين فرح ، هذا لم ي سمح

َ برسه يرّسُّ ( أيًضا  يرّسُّ      ، أما    ( و ) رسح

ه (    شُّ ه و يه  َشه يّهشُّ ه ( ، ) و هح ه و يرّصُّ ُّ ه يرص  َ ّمع من ) رصح رصه بالصاد فهذا س 
ه ( .  مُّ ه و يش  َمه يّشمُّ  هذا ما زاده الرفايع ، وزاد بعضهم : ) شح

 هذه ثالثة جوالب .

دااًل َع غلبة املفاخرة وليست فاؤه اجلالب الرابع للضم : أن يكون الفعل  
ه ياًء . وا  ًوا وال عينه وال الم 
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 ملاذا ؟ 

معىن  به  تريد  أنت  يعين  ؟  املفاخرة  َع  دااًل  يكون  أن  معىن  ما   : أواًل 
املفاخرة ، أنك تتفاخر ، يف هذه الالة يتحول لك فعل إىل باب ) فع ل ( مضموم 

  ، ه  أسب ق  فأنا  سابقت ه   ( تقول:   ، وخاصالعني   ، ه  أجُل   فأنا  ت ه  فجادل  مين وجادلين 
هذه  يف   ، سابقتحه  أنك  بالسباق  تتفاخر  أن  تريد  أنت   ) ه  م  أخص  فأنا  فخاصمت ه 
ه ( وذللك قال ابن  الالة يكون الفعل مضموم العني ، تقول : ) سابقت ه فأنا أسب ق 

 مالك عليه رمحة اهلل :

سح   يـ  لـح ـاّخـر  وح ـفح ـا ّلـبحـذِّ مح ا] لّمح وّم ان ّكـسح ز  ه  .... دحاّعـي لـ  و   لـح ـ  ّن َنح يـ  ّر ال عح
 )قحالح( [ 

إذن هذه أربعة جوالب ، يستثىن من حالة املفاخرة ، إذا زاحم جالب الضم 
إذا  الكرس اِلربعة اليت سبقت  ، يعين دوايع  الكرس  للمفاخرة دايع من دوايع 

وجالب الضم للمفاخرة ، عل اجتمع فيه داعيان أو جابلان ، جالب الكرس  اكن الف
تغلب جالب الكرس ، مثل أن تكون فاء الفعل واًوا أو العني أو يف هذه الالة ي

 (  : تقول   ، يضم  وال  مضارعه  عني  كرس  وجب  حينئذ   ، سبق  كما   ، ياًء  الالم 
  ، ه (  د  : ) أع  ه ، وال تقل  ) قاالين فقليت ه فأنا أقّليه وال واعدين فوعدته فأنا أّعد 

 ا . ِلنه يف هذه الالة ستنقلب اِلاء واوً   تقل: أقلوه 
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جالب الفتح ال يغلب جالب الضم ، يعين جالب الكرس يغلب ، أما جالب 
الفتح فال يغلب جالب الضم عند املفاخرة ، خالفًا لإلمام الكسايئ عليه رمحة 

امل القراءة  وصاحب   ، الكوفيني  إمام  أن  اهلل  جيوز  عنده  الالة  هذه  يف   ، عروفة 
فاخرة ، والصواب قول اجلماهْي ، لب الفتح ، باب ) فعحل ( ادلال َع امليغلب جا

فأنه  فشاعرته  ِّن  شاعرح  ( ّمع  س   : قالوا  اجلمهور   ، السماع  اجلمهور  حجة  ؟  ملاذا 
ّمع عن العرب ، وذللك ابن مالك أشار إىل ذلك   ر ه ـ بالضم ـ ( هكذا س   فقال :أشع 

ق  غح   
ـل  ـر ف  حح ا حح ح  مح فحـتـ  ّن ال ّكـسح ] وح َوّلـّه .... عح

ح
ر  أ ايّئِّ يّف ذحا اِلَـو ّع قحد  ــيـ 

ـالح [. ـصح  حح

ـالح [، والصواب قول اجلمهور ،  ـصح ـايّئِّ يّف ذحا اِلَـو ّع قحد  حح ّن ال ّكـسح  ] عح

ِّن زيٌد فشاعرته فأنه أش   ّمع  عن العرب : ) شاعرح ر ه ـ بالضم ـ ( والفعل ) س  ع 
رح ( فعل ..   عح ر  ( ومع ذلك أىت )  شح عح ر ه ( بالضم . حليق وذللك ) يش  ر  أشع  ع   يش 

للكرس أربعة   ، للضم  أربعة جوالب  أما (1)هذه   ، ثمانية  ، هذه  للضم  وأربعة 
جوالب الفتح فسهلة جداً اثنان : أن تكون عني الفعل أو الم الفعل حرفًا من 

ب عح حروف اللق   حرح ، يف هذه الالة يفتح تقول : ) بحعحثح يح ل  ، و َنح
ح
حسأ لح ي

ح
أ ث  ، و سح

 

 ) للفتح ( وهو سبق لسان .يف الشرح قال: ( 1)
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ن    ، قلحعح يح
 
أ ب دح أ يح  ، و بحدح

 
أ رح ق   يح

ح
أ ع  ، و قحرح حعح ُيح مح ب  ، و مجح هح بح يحذ  ر  ، و ذحهح خح ف  رح يح ر  ، و فحخح حح

حع  ( وهكذا .  عح يحْن  لحع  ، و نحزح ق   يح

، أن هل هذا مضطرد ؟ اجلواب : ال ، ليس مضطرًدا ، هو اِلكرث هو الكثْي 
وف اللق ، حينئذ يأيت ) فعحل ( كون الم الفعل أو عني الفعل حرفا من حرت

عحل ( بالفتح ، تيسْيا للنطق حبروف اللق ، ِلن حرف اللق ثقيل ، هذا  َع ) يف 
لالم  هو املشهور الفتح هو اِلكرث ، لكن ربما اشتهر الفعل وهو حليق العني أو ا

ل  ولم يأت  بالضم أو الكرس ، هذا موقوف َع السماع   ل يدخ  ، مثال اضم : ) دحخح
ل  ( ، و ) َع ل يدخ  ل  ( اخلاء حرف من حروف اللق ، ةمع ذلك أىت ) دخح  ) يدخح

خ  ( ، و) برأ يرب ء  ( ، و ) طلحعح يطل ع  ( ، و ) نأم ينئّم    خ  وإنما أىت ) ينف  خح لم يأت ينفح نفح
عح يرّجع  ( هذا كرّس ، مثا   ، نأم ل الكرس : ) رجع ( المه عني ومع باهلمز ( و ) رجح

ّمع فيه ذلك أىت ّمع فيه الضم وذاك س  ع  ( فهذا س   َع ) يرّجع  ( ولم يأت َع ) يرجح
 الكرس ، وقد يأيت الفعل بالوجهني السماع والقياس ، 

بحغح يصبحغ  و يصب غ  ، و دحبحغح يدبحغ    و يدب غ  ، ونهب اليشء ينهحب  مثال ذلك : ) صح
 و ينه ب  ( 

نححح مو مح  (  : والكرس  بالفتح  اشتهر  ما  و ثال  ح   ينضح حح  نحضح و   ، يمّنح   و  يمنحح    
م  و ينّغم  ( هذا اشتهر بالفتح والكرس .  مح ينغح  ينّضح  ، و نحغح
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ح   ح  و يرّجح  و يرج  حح يرجح  وربما اشتهر الفعل من اِلبواب اثلالثة َنو ك ) رحجح
و  ، ينب ع   و  ينّبع   و  ينبحع   املاء  نبع  و  و  ،  جيّنح   و  جينحح   للسلم  الرجل  نححح  ( جح جين ح  

 ، ، فيه ال حترص كثْية جًدا  ليست َع سبيل الرص  أمثلة ويه  ، هذه  وهكذا 
هذه عرشة جوالب أو عرشة ضوابط ، أربعة للضم وأربعة للكرس واثنان للفتح ، 

لح ( ولم يشتهر بضم أو كرس ، يف  فإذا وجدت فعال يف لسان العرب   َع باب ) فعح
غة اتلخيْي بني الضم والكرس ، يعين جيوز  هذه الالة اذلي عليه مجاهْي أهل الل

العرب  لسان  إذا وجدته يف   ، أنت خمْي   ، أو مكسوًرا  مضموًما  به  تنطق  أن  لك 
تنطق  وليس مشهوراً ، لم تسمعه ، لم ين صه َع أنه اشتهر بضم أو بكرس لك أن  

ي ال  ، لكن  وليس خبطأ  الكرس  أو  بالضم  ل به  الفتح  ، ِلن  بالفتح  وجد ختيْي 
حَْي  يف غْيهما ، هذا قول مجاهْي اللغويني ،  حاالت ان اثنتان يقترص عليهما وال ُي 

الالمية وكذلك   مالك عليه رمحة اهلل صاحب  وابن  اِلنصاري  زيد  أيب  قول  هو 
ول ينِّ ـ والصواب أن نقول : ابن ّجينِّ وال نقالفْيوز آبادي ، خالف يف ذلك ابن جّ 
يف دار العلوم أو يف اِلزهر هذا خطأ، اتفق    ابن ّجيّن كما يقول ابلعض من اإلخوة

أهل   ِلحد  قال  بنفسه  ذلك  قال  وهو   ، اجّلنِّ  من  ّجينِّ  ابن  اسمه  أن  اِلحاه َع 
إنه ين القول  عرصه قال تلميًحا أنه ّجينِّ من اجّلنِّ فهذا دِلل َع  سب جّلنٍّ ، أما 

أحد من أهل اللغة  ن ّجيّن فهذا غْي صحيح، اِلحاة لم يقل  بأنه أعجيم فيقال : اب
أن اسمه ابن ّجيّن وهم أعلم به من املعارصين اذلين يَدعون أنه ّجيّن ـ الشاهد 
 ، أو كرس  الفعل بضم  يشتهر  لم  إذا   ، املضارع  الكرس يف  لزوم  إىل  أنه قد ذهب 
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لزوم إىل  الفتح    ذهب  وبني  بينه  خمالفة   ، املضارع  يف  (  الكرس  فعحل   ( أصله   ،
ِلصل أن تأيت به مكسور العني من أجل املخالفة طاملا أنه  مفتوح العني ، قال : ا

 لم يشتهر ، فاِلمر فيه خالف بينهم ، هذه عرشة جوالب ، والصحيح اتلخيْي . 

ابن مالك عليه رمحة اهلل عَد لك بعض هذه اِلفعال   اليت مررنا عليها قال 
 مرور الكرام :

عح  ـَم  وحض  ـعح ]  م  نح  ذح ـيـ  ر   د  يحـنـ  وح ه    ....  اــَداه   ـم  ضح ذحا  الحّزٌم  ـا  ـمح كح ـر   ـس  كح
ـالح  تحـمح  اح 

ـلَه  )عح ـَد(  )شح وح ـَر(  )هح  ّ هحني  وحج   .... ذحا  وحّع   ) ـَبـه  )حح ـر   س  بّكح ي  ـدِّ اتَلعح و  فحذ 
لحـالح(    عح

)بحَت( قحط   ـعح الـ  ....  وح َن مح مح م  )نحَم( وحاض  ـَل ًعا وح )جح ر  بّّه( وح ر  وّم يّف )ام  ( ّمث ل  ـل ز 
ـالح (2)  جح

ـَل(  ـَح( )مح )سح َم( وح ـَم( )زح )عح ـَم( بّّه .... وح ـَر( )هح َج( )كح
ح
)أ ( وح )ذحرَت  ( وح َبـت  )هح

ـالح [  ي  ذحمح
ح
 أ

ّمعت ويه مضَعف معت.هنا يعد لك اِلفعال اليت س   ة وإنما س 

 

 مثِل فيها نسختان . أو( 2)
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ـر خً  وحصح ـًعا  حم  ل َل( 
ح
)أ .وح د   )وحشح َب( 

ح
)أ ـَك(  )شح  ا 

ح
أ دح(  َش( ...  )خح َق(  )شح ا  دح عح ي  

ـالح  َل( أي  دحخح  )غح

َل(  )ثـح ـَش( وح ن  )طح ـز  ( ال م  )رحش  .... شح ـَن( وح ّه اللَي ل  )جح لحيـ  ٌم، عح )قحَش( قحـو  وح
ـل ه  ثحلحالح  ص 

ح
 أ

)طح   ، رحاثح ي  
ح
....  أ نحبـ   وح ان   ّصح ال  َب(  )خح ٌم  دح (  َل(  َست  )عح وح َنح ـٌل  ـَم(  )كح ـٌت 

ا  قحٌة خّبحـالح نـح

يهح  ـ إىل هنا فيه وجه واحد ، عَد لك هذه اِلفعال اليت  وحّع وحج  ا  ذح ، كح قحَست 
 فيها وجه واحد 

( )جح  )ثحَرت  ( وح َدت  ( الَصُل   )حح ر  .... رح )خح َت( وح
ح
َد( )أ ّمالح )صح ن  عح  َد( مح

وح   ) َرت  )طح وح  ) َم( )تحَرت  )جح  ) )دحَرت 
َب  ا )شح  ( ّحصح

ـَح( ٌن ) ـَذ( )شح )شح ( وح َن( )فحـَحت  عح
ّالح  ي  خبح

ح
 أ

ء   اليَش  حَس(  )ن ادَلار   َطّت(  )شح وح
ـا  ـَر( نحهح  )حح

إّن   ـل تح  عح فح ّمـن   ـاّرع   ال م ضح وح ٌر، 
ـّعالح:   ج 

ّع وح هذه اِلفعال لكها   ا وح ذح ّمعت من الزتم يف بعضها الضم ، والزتم ]كح يهح  [ س  ج 
 الوجهني . 
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 قال: 

ي   حـاء  بّـهّ عح و  الحًمـا جي 
ح
ه  ال وحاو  أ م  قحـد   ـنًا لـح ك  ـ  ا ال  ذح ـومح عحني   وحهح ـم  ض  مح

 ب ّذالح:

ـاّخـر    ـفح مح ّلـبحـذِّ  ـا  سح    (3) لّمح يـ  لـح وح

ه    لـح

ان كّ  وّم  ز  لـ  ّن دحاّعـي  يـ  ال عح اّر  ـسح
و  )قحالح(  ـ   َنح

 

نا عليها ، يف هذه الالة ه داع من دوايع الكرس اليت تكلميأت مع  يعين لم 
 ، الفخر  بذل  حالة  يف  الضم  جالب  َع  الكرس  جالب  تغلب   ، يكرس  فإنه 
َوّلـّه 

ح
ر  أ ـيـ  ق  غح

ـل  ـر ف  حح ا حح ح  مح فحـتـ  الكسايئ خالف يف ذلك رمحه اهلل فقال : ]وح
ـايّئِّ يّف ذحا اِلَـو ّع  ّن ال ّكـسح ـالح [ .... عح ـصح   قحد  حح

ا   ـذح هح  ّ ْي 
غح يّقِّ    (4)ّلـّذي  يّف  حلـ  ال 

ًحا اّشع   تـ   فح

ّمـن   ّصـيـغح  ـآت   كح ـاّق  فح بّااّلتِـّ
الح(

ح
ـأ  )سح

ة    ح رس  ر  بّكح هح حم  ي ش  ل ف  وح اعح حم  ي ضح إّن  ل
 او  

ـَرف تح  صح ا  مح وح ب يّغ(  ـ)يح كح ه  م  ّمن    ضح
ـالح(   )دحخح

ّمن   ـاّرّع  ال م ضح ح  تح    عحني  ـلـ  عح ـالّ فح جح ّمـن  ّمن   ب يّنِّ  ل مح اكح ّح  تـ  ال فح ـّب 

 

(
3

 مفاخًرا(عىل فخر( ويف بعضها )ملا يدل  )ملا يدل ( يف بعض النسخ

(
4

 ( يف بعض النسخ )َلَدى(
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ـالح  ث  خح يـ  تحـالح: حح  عح

تحع ّيـني   إّذحا  ـم   م  اض  ّو 
ح
أ ّسـر   فحاك 

ا   بحع ّضـّهمح

قحـّد  دحاع   او   ة   ـرح ـه  ش  ّد  ـق  ّلفح
الح  ـتحـزح  اع 

   

الرش    أن يكون  باملدأرجو  ، والالمية صعبة لكن  ميرًسا إلخواين  اومة ح 
إن  سهل  العلم  أن  ستجد   ، بربك   واملذاكرة  استعن  أوال   ، وعال  جل  اهلل  شاء 

  ، العظيم يل ولكم  اهلل  وأستغفر  هذا  قوِل  أقول   ، اتليسْي  منه  واطلب  الكريم 
 وسبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت أستغفرك وأتوب إِلك . 

 الم عليكم ورمحة اهلل وبرًكته . والس

 الرشبيين  أخوكم / أبو ابلخاري سامح    ام باتلفريغق           
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 ادلرس اثلاين 

ّمن   إنَ  تعاىل  باهلل  وذ   ونحع  تحغفره ،  حس  ون به   تحعني  حس  ن و  ه  مد  َنح هلل  وّر  المد  رش 
دهّ اهلل   ه  ن  يح اِّلحا، مح مح ع 

ح
يِّئحاّت أ ّسنحا وح ّمن  سح ن ف 

ح
ّلل فحال هح  أ ن  ي ض  ضَل لح ، وح مح اديح فحال م 

شهد  أن  ال إّلح 
ح
هإال   لح ، وحأ ب د  د  أَن ُمَمداً عح هح ش 

ح
يكح لح ، وح أ ه ال رشح دح وحرحسول  ـ  اهلل وح 

وسلَم عليه  اهلل  ال هحدي   -صََّلح  ح  ْي  وحخح  ، اهلل  تاب   كح حديث  ال  قح  دح ص 
ح
أ فإَن   : بعد  أَما 

مَ  دي  ُم   هح
 
اِل  َ ثح د  صََّل اهلل عليه وآل وسلَم، ورشح ُم  دح  َ ثحات ها، وُك  ُم  دح ور  ٌة،  م  عح بّد  ة  

الحلٌة.  ة  ضح عح َ بّد   وحُك 

 

هذا هو ادلرس   -رمحه اهلل تعاىل-ما زِلا مع رشح المية اِلفعال البن مالك  
ضارع اثلاين ،وقد تكلمنا يف ادلرس املاىض عن الفعل املجرد وتكلمنا عن امل

ثالثي  اكنت  سواء  املجردة  اِلفعال  هذه  معرفة من  َع  وتكلمنا   ، رباعية  أو  ة 
يكون    دوايع ومىت  الفتح  حاليت  عن  وتكلمنا   ، لح  عح فح باب  يف  والضم  الكرس 

 مفتوحا. 
تناسب  ال  اليت  املنظومات  من  يه  املايض  ادلرس  يف  تكلمت   كما  والالمية 

تىن يف هذه الالمية بنظم الشذوذات، اع   -عليه رمحة اهلل-املبتدئني، فابن مالك  
 باب املزيد َع اثلاليث  حرض ميع )رشح نظم املقصود( قد تكلمنا يفوذللك من  

 -عليه رمحة اهلل-أن ل أربعة عرش  وزنا، أما يف هذه الالمية فقد ذكر ابن مالك  
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بعض   يف  قلة  َع  سمعت  وإنما  لَكمه  يف  املتلكم  يستخدمها  ال  شاذة  أوزانا 
عين ال يليق بالطالب وذللك هذه الالمية تكون بد ضبط هذا الفن ، ي  اللكمات،

يد  أن  أو  بيسمع  علم أن  سيكره  حينئذ  ِلنه  الالمية  هذه   َع  مبارشة  خل 
 اتلرصيف.

تكلم   أن  تعاىل-بعد  اهلل  ويلع   -رمحه  والربايع  اثلاليث  املجرد  الفعل  َع 
ا ذلك َع  بعد  تكلم  اِلربعة،  اِلبواب  هذه  من  أو  املضارع  الضمْي  تاء  تصال 

قال: بالفعل   نونه 
   

 ال تاء الضمري أو نونه بالفعل  اتصفصل يف

اإِلْضــَمارِ  وَا بَِتا  َوََكَن  ـَتلَّْت   * اْعـ  اَذا  َعْْيٍ  َشْْكَ  اثلُّالَِِثْ  لَِفاءِ  ْل  ْنق 
تَّصـــــــــال  م 

ــــون  فَِمـْنـ *  ـه  اْعتَ  ْو ن ونِـــِه َوإَِذا َفْتحــــا يَك 
َ
َـانَِس تِلَْك الَْعْْيِ  أ ْض ُم 

ْنَتِقالَ   م 

و )طار( و )صال( و )خاف( هذا الفعل املايض اِلجوف ك )قال( و )باع(  
نون  به  اتصل  إذا  كذلك  خاصة،  حالة  ل  حينئذ  فإنه  الفاعل  تاء  به  اتصل  إذا 

 النسوة. 
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( حتركت الواو وانفتح ما قبلها فصار )قال( ألق  لح فالفعل )قال( أصله )قحوح
تقو النسوة  نون  أو  الفاعل  الرفع كتاء  الواو به ضمْي  تنقلب  أن  قبل   ) ل ت  )قحوح ل 

( ال جيوز أن يتغْي حرف من الفعل املايض يف أّلفا ب ت  ح ، لو قلتح )قال ت(  ك )رضح
املعتلة ،  اِلصل، لكن ملا اكن الفعل معتال اكنت ل حالة خاصة   )العني(  هذه 

( ويف )خافح   > تقول يف )باعح البد أن تنقل حركتها إىل )الفاء( ف ( >بّع ت   ّخف ت 
(، ملاذا؟ هذا الفع >الح  ويف )ق  ل اِلجوف يأيت من اِلبواب اثلالثة )قال( َع ق ل ت 

  ) لح عح (، أما )قال( فأصله )فح وّفح ( أصله )خح ( َع وزن )فحّعلح ( ، و )خافح لح ع  وزن )فح
( إذا أسندت إِله تاء الفاعل أو نون لح ع  النسوة فإنه ي ضم أول، ملاذا    هذا يف باب )فح

م ( ملاذا ضم أول  >)قال    ك تقول يف أول؟ ِلن ض   وهذا َع خالف اِلصل؟ ق ل ت 
( يف اِلحوال اثلالثة إذا أسندت  ( أو )فحّعلح لح ع  ( أو )فح لح عح ِلنك تقول يف املايض )فح

ك    ) ل ت  ع  )فح و   ) ب ت  ّ )رشح ك   ) )فحّعل ت   ) ل ت  عح )فح تقول  الفاعل  تاء  ، إِله   ) ف ت  ر  )ظح
مت يف هذا ابلاب يف هذا إىل  الفعل اِلجوف؟ ِلنك إذا أسندت اِلجوف    ملاذا ض 

تاء الفاعل أو نون النسوة يصبح عندنا ساكنان: عني الفعل والمه اليت سكنت 
َع -وإما للبناء َع الفتح املقدر    -َع مذهب الكوفيني-إما للبناء َع السكون  

يلتيق  -مذهب ابلرصيني عندنا ساكنان ، وال يمكن أن تعرف من أي   حينئذ 
(  أبوا ( ال تعرف من أي  ب املايض يكون إذا ق لتح فيه )قحل ت  ل ت  ( و )طح و )بحع ت 

اِلبواب هو ، هل عو من باب فع ل أو من باب فعحل أو من باب فّعل. إذا فالقاعدة 
ة )العني( أن تنقل لـ)فاء( اثلاليث شلك حرك -عليه رمحة اهلل-كما قال ابن مالك  
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أول   ي ضم   ) لح ع  )فح باب  من  اكن  )طالح  فما  يف  فتقول  أص >  )طال(   ،  ) ل ت  له ط 
( ؟ ادلِلل : أنك  ع ولح ( ، ما ادلِلل أوال َع أنه من باب )فح ع ولح ( من باب )فح و ولح )طح

( ال يأيت (تقول يف اسم الفاعل منه   ع ولح ويل( واسم الفاعل إن اكن من باب )فح طح

ع ل( أو )فحّعيل( ك )ضخم( أو َع )فاّعل( وإ )طويل( أو )ظريف(    نما يأيت َع )فح
 > صل ، إذا أىت َع )فاّعل( فهذا يكون شاذا، ف)طالأو )رشيف( هذا هو اِل

( ، فإن اكن اِلجوف  > يطول لح ع  فهو طويل( هذا دِلل َع أن ماضيه من باب )فح
تاء إيل  أسندتحه  إذا  منه  املايض  تقول يف   ) ع لح )فح باب  النسوة    من  نون  أو  الفاعل 

، ل نا(  )ط  و   ) ل ت  اليت حدثت  )ط  العملية  ما يه  حىت صار َع   ما اذلي حدث؟ 
)واو(  منقلبة عن  اِلصل  )اِللف( يف  وهذه  )طال(  أصله  نقول:  الصورة؟   هذه 
ألفا فأصبح  لبت  الواو وانفتح ما قبلها فق  ( حتركت  لح ع  ( من باب )فح لح و  أصله )طح

للضمْي   أسنده  فعندنا)طال(   ) )طال ت  اِلصل  هو  هذا   ) )طال ت  )طاء(   فتقول 
( ، اتلىق عندنا مفتوحة و )واو( وست قلب )ألفا(   كنت فيصبح )طال ت  و )الم( س 

ساكنان: اِللف املنقلبة عن )واو( والالم اليت يه )الم( الفعل ، فلك من )عني( 
حذفنا  الفعل و)المه( ساكن، حينئذ البد أن َنذف الرف اِلول ،لكن إن  

( ، هل   لت  ( ام من باب  الرف اِلول مطلقا فتكون )طح لح ع  ( من باب ) فح ل ت  )طح
)العني( إىل ) ت نقل حركة  بد أن  ؟ ال نعرف. حينئذ ال   ) عحلح أم من باب )فح  ) فحّعلح

)الفاء( قبل الذف ، يعين نسلب هذه )العني( الركة ثم نعطيها لـ)فاء اللكمة( 
)عينه(  ي ضم ِلن   ) )ط  )ف  فيصبح  أعطينا  إذا   ،  ) ل ت  )ط  فيصْي  )واوا(  اء( اكنت 
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العني( إيل )فاء( الفعل وهذا معىن قول ابن  الفعل حركة )العني( فن ّقلت حركة )
َتصال(،  اّر م  ــمح نح بّتحا اإلّض 

ًكح ــتحلَت  وح ح عحني   اذحا اع  لك  اّء اثلُّالحيّث  شح ل  ّلفح مالك )وحان ق 
  ) لح ع   . هذا إن اكن من باب )فح

( لكن إن اكن من  ( ي كرس أول     كذلك إن اكن من باب )فحّعلح -باب )فحّعلح
( فإنه يضم أولخبالف باب   لح ع  ( إذا أسندته إىل تاء الفاعل    -)فح وّفح فتقول يف )خح

قبلها فقلبت  ما  وانفتح  الواو  ّوف نا( حتركت  )خح ( و  ّوف ت  تقول )خح النسوة  نون  أو 
( أسنده إىل الضمْي فتقول   )ألفا( فأصبح )خاف( واملضارع منه ( )ُيح وحف  اف   )ُيح

هذه يف   ، ساكنان  عندنا  يلتيق   ) أن   )خاف ت  دون  مطلقا  اِلول  لو حذفنا  الالة 
ننقل حركة )عينه( ال نعرف من أي اِلبواب يكون ، فت نقل هذه الكرسة اليت  

( أصبح )خّ  وّفح ( بدل من أن اكن )خح ( يه َع الواو إىل )اخلاء( فيصبح )ّخف ت  ف ت 
با أو من   ) لح ع  )فح باب  إن اكن من  ( فاِلمر. هذا  عحلح )فح باب  أما   ،  ) )فحّعلح فيه   ب  

ِلن  فائدة  أي  هناك  اكن  ملا   ) عحلح )فح يف  )العني(  حركة  نقلت  لو  ِلنك  ُيتلف 
 ) لح )قحوح أصله   ) عحلح )فح باب  من  )قال(  ذلك:  مثال  كـ)الفاء(  مفتوحة  )العني( 

تاء  لبت ألفا فأصبح )قال( إذا أسندته إيل الضمْيحتركت الواو وانفتح ما قبلها فق  
)قحل ت   تقول  النسوة  نون  أو  العلة الفاعل  حرف  حذف   ) )قال ت  واِلصل   )

( لو نقلنا حركة )العني( إىل القاف  للتخلص من اتلقاء الساكنني فأصبح )قحل ت 
يل ( حينئذ  )قحل ت  ( كما هو يصبح  )قحل ت  فتقول  العني مفتوحة  تغْي ِلن  تبس  ملا 

الواي باِلايئ ال نعرف هل هو واوي   ( العلينا  )بحع ت  و   ) ، فـ)قحل ت  يايئ    أم هو  
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( من باب )يحقول   (   >نعرف )قحل ت  (، فلو ق لتح )قحل ت  ّعل  ف  ( أم هو من باب )يح ل  ع  ف  يح
بني   نفرق  فكيف   ، فائدة  أي  هناك  اكن  ملا  القاف  إىل  )العني(  حركة  نقلت  لو 

)قال( واو. رف املحذوف واو أو ياء؟ فيف )باع( ياء ، ويف  )قال( و )باع(؟ هل ال
ف واواً نأيت حبركة مناسبة هلا ويه الضمة، فنقول يف حينئذ نقول: إان اكن املحذو

( نقول ق ل ت  و بّع ت  يف هذا ابلاب    >)قال   ( وإن اكنت ياءا نقول فيه )بّع ت  ق ل ت 
(. إذا ليس هناك نقل ل  لح عح ( ، وذللك قال  فقط اذلي هو باب )فح لح عح ركة يف باب )فح

: مالك  َشْْكَ   ابن  اثلُّالَِِثْ  لَِفاءِ  ْل  اإِلْضــَمارِ  وَاْنق  بَِتا  َوََكَن  اْعــَتلَّْت  اَذا  َعْْيٍ   
ْو ن ونِـــهِ 

َ
تَّصـــــــــال أ  .م 

قال:   َفْتحــــاثم  (-  َوإَِذا  عحلح )فح باب  من  مفتوحا  إن اكن  ــــون    -يعين  يَك 
ْنَتقِ فَِمـْنه    م  الَْعْْيِ  تِلَْك  َـانَِس  ُم   . الَ اْعَتْض 

حرك الفاء حبركة جمانسة   أو مناسبة إىل حركة )العني( يف اِلصل، فيناسب يعين حت 
 الواو الضمة وتناسب اِلاء الكرسة. 

 ثم انتقل إىل الفعل املزيد فيه قال: 

يَاَدةِ َمعْ  ِِت بِالزِّ
ْ
ْعلََم( الِْفْعل  يَأ

َ
( اْسَتَقاَم اْحَرْْنََم اْنَفَصالَ و )َ ( وَاَل * ) َكـ)أ  َوَّلَّ

كون ثالثيا جمردا أو رباعيا جمردا، وإما الفعل كما سبق الالكم عليه إما أن ي
أن يكون مزيدا َع اثلاليث، وإما أن يكون مزيدا َع الربايع. وقد تكلمنا 
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وزنا، يف رشح نظم املقصود ويف رشح منت ابلناء أن الفعل املزيد ل أربعة عرش  
 يع املزيد ل ثالثة أوزان. هذه اِلوزان يه املشهورة، والفعل الربا

نظم يف هذه الالمية ما ّزيدح َع اثلاليث وما ّزيدح   -ليه رمحة اهللع-ابن مالك  
هذا يشمل    )باب أبنية الفعل املزيد فيه(َع الربايع واعتىن بالشذوذات، فقول  

. واملزيد َع اثلاليث أما أن يكون مزيدا املزيد َع اثلاليث واملزيد َع الربايع 
ا أن يكون مزيدا بثالثة أحرف، رف واحد وإما أن يكون مزيدا حبرفني وإم حب

فإن اكن مزيدا حبرف واحد فهو ربايع مزيد، وكذلك إن اكن مزيدا حبرفني فهو 
مخايس مزيد، وإن اكن مزيدا بثالثة أحرف فهو سدايس مزيد. أما الربايع املجرد  

سداسيا  فلو   لاكن  حرفان  عليه  ّزيدح  ولو  مزيدا،  مخاسيا  لاكن  حرف  عليه  ّزيدح 
 وزان مجعها الطهطاوي يف نظم املقصود يف قول: مزيدا. هذه اِل

َعـْْشِ   َمْع  ْرَبٌع 
َ
أ اثلُّاَلِِثْ  ََتِْري   *َزيْد   ثاََلٍث  ْقَساٍم 

َ
ِِل  َوْْهَ 

ْكَرَما   
َ
أ ِمْثل   َباِِع  الرُّ ل َها  وَّ

َ
اَل   *أ َكَخاَصَما َوَفعَّ َوَفاَعاَل    
ْوزَاِن   

َ
اِل بِِذي  َاِسيًّا  ُخ  ْص  وَاثلَّـاِن فَـَبـْدؤ هَ    * وَاْخص  ا  َكـانَْكـََسَ  ا 

اَل      َتَفــعَّ َكَذا  اْفـَعلَّ  َتَفاَعـــاَل    *اِْفـَتَعَل  َوزِْد  َتَعــلََّم   نَــْحو  
وَاْفَعْوَعـاَل      اْسَتْفَعاَل  َداِِس  السُّ اْفَعْنلَـاَل وَافْ   *ث مَّ  يَـلِيِه  اْفَعـْنََل  َل   َعــوَّ
الالَّ    َصاَحَب  قَْد  َما  نَْوَعــْْيِ    *َمِْي   وَاْفَعاَل  َعلَـى  َباِعـيِّ  الرُّ  َزيْـد  
ِستَّ    َن ـــِذي  ـْ ٍة  افْ ـ افْ ـَعلَ ــو   ـَ ع ـلَّ  ـمَ ـ ث     *   ْنلَـاَل ـ الْـخ  ـ ــمَّ  َوْزن  ـ اِِسْ  ه   ــ

ـَ َتَفْعل  ـاَل ـ
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ي ل أوزان كذلك  ثمانية  أو  أوزان  امللحق ل ستة  بالربايع أصِل، هذا  ما  ق  حح
( وزاد معروفة اليت يه )فح  ع لحلح ( و )فح ع َّلح ( و )فح يحلح ع  ( و )فح ي عحلح ( و )فح لح ع وح ( و )فح لح و عح

لحقا  م  تسىم  االصطالح  يف  يه  لكها  اِلوزان  هذه   ،) نحلح ع  )فح و   ) ن عحلح )فح بعضهم 
وابن أيضا،  مزيدة  يه  ِلنه    ولكن  امللحق  هذا  باملزيد  ألق  الالمية  يف  مالك 

 ح فقط. قال: مزيد يف القيقة فهو من باب االصطال

َمعْ  يَاَدةِ  بِالزِّ ِِت 
ْ
يَأ الِْفْعل   ْعلََم( 

َ
)  َكـ)أ (  )  و  (وَاَل *    ( اْحَرْْنَمَ )  (اْسَتَقامَ )َوَّلَّ

 ( اْنَفَصالَ )

َْشِو َرابَِعةٍ  لٍِف يِف اْلْ
َ
( َذا أ  وَََعرِيًا َوَكَذاَك )اْهَبيََّخ( )اْعَتَدالَ(*  َو)اْفَعلَّ

( )تَوَا َدْحرََجْت( )َعْذَيَط( )اْحلَوْ تَ ) ( َو)َخلَْبْس(  *      ََّل( )اْسَبَطرَّ َل( َمْع )تََوَّلَّ
 )َسْنَبَس( اتََّصالَ 

)َسلْـ )َتَمْسَكَن(  )اْسلَْنََق(  )اْحَونَْصَل(   )
َ
)قَلْنََسْت( *    َو)اْحَبْنَطأ ََق( 

ْرََتاِلَ )َجْوَربَ  ( م   ْت( )َهْرَولْت 

لَّ 
َ
( )اْكَوأ ( )َرْهَمْست  ( )َهلَْقْمت  (  *    ( )تََرْهـ)َزْهَزْقت  ( )اْسلََهمَّ ظَّ

َ
( )اْجَفأ َشْفت 

ََمالَ   )َقْطَرَن( اْلْ

ث ْمـ َو)َغلَْصَم(   ) )َجلَْمْطت   ) )ََكَْتْبت   ) َعْت(  *    )تَْرَمْست  )اْهَرمَّ َس(  )اْدلَمَّ ـَم 
 اْنت ِخالَ  َو)اْعلَْنَكَس(
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( )َسْنَبَل(  *   )َزمْ   َو)اْعلَوََّط( )اْعَثوَْجَجْت( )َبْيَطْرت 
)تََسلََْق(وَاْجَتنِْب َخلاَلَ ـلََق  َمنَّ  (اْضم 

 قال: 

( مزيدة    (، أىت بمثال، أعلم وأكرم  أي )أف علح ( يعين َع وزن )أفعلح )كأعلمح
 باهلمزة.

( وكذلك إن اكن     ( و )قاتحلح ( كـ)ضارحبح لح ( ، و)فاعح معتال)واىل( أصله )والىيح
ّلبت أّلفا فأصبح )واىل  (.حتركت الواو وانفتح ما قبلها فق 

( و )وىله  (، )وىله )علهمح َتل( و  )فعهل( كـ)قح عهف اذلي هو َع وزن  املضح ( هذا 
 .)  أصله )ولىيح

القاف  مح(  وح )استق  عتحل أصله  م  بفعل  أىت  لكنه   ) لح عح )استحف  )استقام( َع وزن 
عحل( والفاء يف وزن )استفعل( ساكنة، ويف ساكنة يف ا  ِلصل لكنها َع وزن )استف 

متحركة   يف )استقام(  هو  أما  ام(  )استقح فأصبح  القاف  َع  الركة  نقلت  ِلنه 
مح( .  وح  اِلصل )استق 

  ) ن لحلح )اف عح وزن  َع   ) حمح جن  )احرح وهذا -كذلك  بوزن  يأيت  وال  بمثال  لك  يأيت 
اتلعليم باب  يف  )ا   -أحسن  تقول فتقول  واملعين:   ،) ن لحلح )اف عح وزن  َع  حرجنم( 

ت ها، فاحرجن هع   محت يعين فاجتمعحت.حرمجت ادلواب يعين مجح
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 . ) لح صح ( َنو )ان فح عحلح  )ان فح

َْشِو َرابَِعةٍ ثم قال:   لٍِف يِف اْلْ
َ
أ ( َذا  . )افعَل( و )افعاَل( باِللف وَََعرِيًا  َو)اْفَعلَّ

َل( وبتعرية اِللف، إن اكن باِللف فه و )افعاَل( َنو )امحاَر( وبغْي اِللف )افعح
وابيَض  امحَر  تقول:  )امحَر(  يأيت اغبلا َنو  الوزن  وهذا  وهكذا،   ... واعوَر  وازوَر   

 للعيوب واِللوان. 

يف  القليلة  اِلادرة  يعين  الغريبة  اِلوزان  من  فهذا   ،) )اهبحيَخح ( َنو  َيلح )اف عح و 
بحيٌَخ( يعين إذا اكن سمينا. لسان العرب، تقول: اهبيخ الصيب   فهو ه 

  ) لح تحدح (، وهذا مشهور معروف. يعين َع وزن )ا -أىت لك بالفعل-)اع  تحعحلح  ف 

( تَ )ثم قال:    َدْحرََجْت( )َعْذَيَط( )اْحلَْوََّل( )اْسَبَطرَّ

الربايع  هذا مزيد َع  تدحرج  )ترسبل(،  كـ   ) ع لحلح )تفح وزن  )تدحرج( َع 
 باتلاء. 

 ) ي لح عح ( .   و )فح ي طح ذح  كـ )عح

)اف   تقول:  نحه  تز  أن  أردت  إذا   ) ىلح لحو  )اح   ،  ) لحو ىلح )اح  قال  أصله ثم   ) لح و عح عح
أّلفا فأصبح )احلوىل( وهو َع  ل بحت  فق  ( حتركت اِلاء وانفتح ما قبلها  )احلولحىيح
وزن )افعوعل(. تقول: احوىل الشئ إذا طاب، ومثله )اغ دَون( الَشعر، إذا طال ، و 

 وضل( الشئ أي ابتحَل. فهذا الوزن هو )افعوعل(. )اخض
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لح  عح )اف  يعين  َر(  بحطح )اس  قال  و ثم   يعين طال،  الَشعر  اسبطر   ، َل(  َل( كـ )اشمعح
َد( تقول: اسمعد الشئ، إذا ورم    .   -من الوحرحم-)اسمعح

( ، هذا الوزن مشهور.  ( و )تغافحلح ( ، ومثله )تدارحكح  ثم )تواىل(، أصله )توالحىيح
 تواىل أي تتابع. 

قلب   تقول: خلبس   ،) ع لحسح )فح (، خلبس هذا َع وزن  ل بحسح )خح قال  إذا ثم  ه، 
ت عليه السني لإللاق بـ )دحرج(.  ( وّزيدح لحبح  فتحنحه. أصله )خح

(، هذا  ( هذا أيضا فيه حرف زاذد وهو السني اِلوىل ، فأصله )نحبحسح ن بحسح )سح
رف الزاذد َع الفاء والعني والالم فتقول الفعل إذا أردت أن تزنه تقوم بإنزال ال

(، )سنبس( َع وزن )سفعل(. ما م  عحلح ف  عىن سنبس؟ أي أرسع، تقول: سنبس  )سح
 الرجل، إذا أرسع، و)السنبس( أي الرسيع. 

ّبطه   (، احبنطأ الرجل يعين حح
ح
أ ليس من البوط وإنما حبط -ثم قال: و)احبحن طح

مح  ظ   جل، يعين عظمت بطن ه. تقول: احبنطأت بطن الر  -بمعىن عح

(، هذا ملحق ب ن عحلح (، هذا َع وزن )اف وح لح ن صح وح )احرجنم( بزيادة ثم قال )اح 
وأخرج  عنقه  ثنا  إذا  الطائر  احونصل  ه،  عنقح ثنا  إذا  احونصل،  تقول:  الواو. 

 حوصلته. 

 ثم )افعنَّل( كـ )اسلنىق(، تقول: اسلنىق الرجل، إذا استلىق َع قفاه. 
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( ويه غ  نح كح (، تمسكن الرجل بمعىن سكن أي ذَل، )تمحس  عحلح ف   وزن )تمح
 ( . ومثله )تمرضع( و)تمندل باملنديل

ل ىق(، وهو كذلك بمعىن اسلنىق.   ثم )فحع َّل( مثل )سح

لحنسوة. هذا وزن  (، تقول قلنست ه: أي ألبسته القح ( كـ )قحل نحسح نحلح ع  كذلك )فح
 )فعنل(. 

( َع وزن )فح  (، )جورحبح بحت  و رح (, وهو من امللحق، جوربحه يعين ثم قال )جح لح و عح
 إذا ألبسه اجلورب. 

،) لح وح ر  ( كـ )هح لح ع وح (.   )فح وحرح ه  ّال( َع وزن )فعول(، ومثله )جح حتح ر  ل ت  م  وح ر   )هه

 ثم قال: 

( )تََرْهـ لَّ
َ
( )اْكَوأ ( )َرْهَمْست  ( )َهلَْقْمت  (  *    )َزْهَزْقت  ( )اْسلََهمَّ ظَّ

َ
( )اْجَفأ َشْفت 

ََمالَ )َقْطَرَن(   اْلْ

الرف  ِلن   ،) عحلح ف  )عح وزنه  الضحك،  من  أكرث  أي  أزهق  بمعىن  )زهزقت( 
فحت البد أن تقوم  املزي عِّ رحت أو ض  رِّ د هو الزاي، والزاي يه )عني( الفعل، فلما ك 

بإنزاهلا يف املزيان من جنس )العني( فتقول )عفعل(، هذا دِلل َع أن  )العني(  
 اِلوىل مضعفة مكررة. 
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)هل زائدة. كذلك  يه  أيضا  اهلاء  هذه   ،) عحلح ف  )هح وزن  َع   ) مح ل قح )هح قمت(، 
 أي ابتلعه، تقول: هلقم الشئ، أي ابتلع الشئ.   هلقم بمعىن لحّقمحه

( ِلنه يف اِلصل من )رمس(, فاهلاء زائدة  عحلح ه  )رهمست( ويه َع وزن )فح
حه، تقول: رهمس الشئ، أي سرته.  رتح  بني الفاء والعني، وهو  بمعىن سح

َل( بزيادة الم    إما اِلوىل أو اثلانية َع -ثم قال )اكوأَل(، ويه َع وزن )اف وحعح
الرصفيني بني  ومثله   -خالف  ه،  ل ق  خح واجتمع  قرص  يعين  الرجل،  اكوأل  تقول: 

َد( أي ارتعش.  )اكوأَد( و )اكوحهح

اتلاء   ،) فح )رحشح ِلنه من   ) عحلح ه  )تحفح ( َع وزن  فح )تره شح )ترهشفت(،  قال   ثم 
 زائدة واهلاء زائدة. 

أشىف َع املوت. ثم قال )اجفأَظ(، ويه َع وزن افعأَل، اجفأَظ الرجل بمعىن 
َل القوم، أي انهزموا، فهو من اجنفل.

ح
: اجفأ  كذلك لو قلتح

جسمه  اضطرب  إذا  الرجل،  اسلهم  واملعىن:  َل(،  )اف لحعح وزن  َع  َم(  )اسلحهح
( الوجه يعين مح ه    تغْي. وتغْي، من قول )سح

طلبه  بمعىن  ابلعْي،  قطرن  تقول:  زائدة,  فيه  فاِلون   ) نح رح )قحط  كـ   ) ع لحنح  )فح
ّطران.   بالقح
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قال:   ثم 
ث ْمـ َو)َغلَْصَم(   ) )َجلَْمْطت   ) )ََكَْتْبت   ) َعْت( *    )تَْرَمْست  )اْهَرمَّ َس(  )اْدلَمَّ ـَم 

 َو)اْعلَْنَكَس( اْنت ِخالَ 

أو   الرجل عن حرب  تغيب  الرجل،إذا  الرجل، ترمس  محسح  تحر  يقولون:  شغب 
(، أصل عحلح ( . يعين تغيب عن حرب أو شغب، وهو َع وزن )تحف   ه )رحمحسح

اللكتبان مأخوذ  قال اِلصميع:   ،) تحلح ع  )فح ( َع وزن  كذلك )لكتبت(، )لكح تحبح
حّب باتلحريك وهو القيادة .   من اللكح

 . ) لح ع مح ( َع وزن )فح ل محطح ، )جح لحطح  )جلمط(  بمعين جح

تحه. ) مح ل صح ه يعين قطع غح لحصح (، بمعىن غح ع لحمح ( َع وزن )فح مح ل صح  غح

( ا حَمسح ( )اد ل َملح ، وهو َع وزن )اف عح ، إذا أظلمح لليل : فهو د المس، بمعىن دحلّسح
عفت ميمه اليت يه زائدة يف اِلصل يعين من حروف الزيادة .   ض 

  ، ح وكرث  سواده  اشتد  إذا  الشعر،  اعلنكس   ) سح وزن )اعلحن كح َع  وهو 
 . ) ن لحسح  )اف عح

  : قال  (ثم  )َبْيَطْرت  )اْعَثوَْجَجْت(  *   َزمْ )  )َسْنَبَل(  َو)اْعلَوََّط( 
)تََسلََْق(وَاْجَتنِْب َخلاَلَ  َمنَّ  ـلََق(اْضم 
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ّكبحه عريا  رح إذا  يعين  املهر،  اعلوط  تقول:  )اعلَوط(،  كـ  ( معروف  َولح ،   5)اف عح
 ومثله )اجلحوهذح( إذا أرسع. 

ثح  إذا )اع  مح  خ  ضح إذا  ابلعْي،  اعثوجج  تقول:  الالمني،  إحدى  بزيادة   ) ت  جح و جح
( . اكن ضخما، وه  حلح ل و   و َع وزن )اف عح

 . ) لح ي عح ( َع وزن )فح رح  )بحي طح

وهو َع  سنابلحه،  أخرج  بمعىن   ، الزرع  سنبل  تقول:   ،) ن بحلح )سح كـ   ) ن عحلح )فح و 
 وزن )فنعل( بزيادة اِلون. 

وزن َع   ) لحقح م  قبل   )زح ماءه  ألىق  إذا  يعين   ، الفحل  زملق  تقول:   ،) لح عح م  )فح
 اإليالج.

ع َّل( كـ )تسح   لىق( ، وسبق الاكم َع )تسلىق(.  )تفح

ذكر يف هذه اِلبنية املزيدة ما هو    -عليه رمحة اهلل-كما تلحظ أن ابن مالك  
تقسمها   أن  تستطيع  أكرث  الضبط  أردت  وإذا  نفسك-غريب،  جمرد    -مع  إىل 

و بامللحق ومزيد،  وتأيت  وحده،  الربايع  بمزيد  وتأيت  وحده،  اثلاليث  بمزيد  تأيت 
، أصِل  املزيد   بالربايع  الربايع  وبامللحق  حبرف،  املزيد  الربايع  بامللحق  وتأيت 

 حبرفني. وأذكرها لك حىت تعم الفائدة: 
 

5
 حتتاج ملراجعة فلم أسمعها جيدا  
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 ) ع لحلح ق به بعض اِلوزان، فيلحق به وزن )تفح الربايع املزيد حبرف واحد ي لحح
)تدح بالربايع  ،  ملحقا  وليس  املزيد  بالربايع  ملحق  )جتلبب(  أصِل،  رج( 

جتلبب   )جلبب(  الربايع اِلصِل.  املزيد َع  )تفعلل(  يشارك  منه  )تفعلل(  منه 
فتقول:  حبرف واحد يف الصورة لكنه يف القيقة هو ملحق باملزيد حبرف واحد 

( َع وز حل ب بًا( ، وكذلك ) جتو رحبح ل بحب  جتح (  )جتلبب يتحجح لح لك ما أذكره لك -ن )تفو عح
ملحق أيضا، تقول:    وزن )تفوعل( هذا  -هذا ملحق بالرابيع املزيد حبرف واحد

( كذلك  ي عحلح اًل(، )تفح وُّ َول  تحهح َولح يتهح ( كـ )تهح لح بًا(، و )تفوعح )جتورب يتجو رحب  جتحو ر 
ل ىق(   َب( و )تسح (، و )تفعَّل( كـ )تعحج  يحفح غ  اذلي دكره ابن  -كـ )تسيطر( وكـ )تشح

(،  -مالك ( كـ )تسن بحلح (، و )تفن عحلح ل نحسح ( كـ )تقح نحلح ع  (   ، و )تفح
ح
نحأ ( َنو )تْيح  عحلح و)تيحف 

اتلاء- بزيادة  ملحق  تلحظ  كما  لكه  كذلك    -هذا   ،  ) )تقاتحلح َنو   ) لح )تفاعح  ،
تًا ر  ف  رحت  تحعح ف  رحت  يتعح ( كـ )تعف  ع لحت  ( ، و )تفح لَمح ( كـ )تعح َعلح  ( . )تفح

قليلة:  أوزانه  يعين   ، قليل  فهذا  حبرفني  الربايع  بمزيد  امللحق   أما 
) ن لحلح ملحق،    )اف عح لكنه  )احرجنم(  كـ  الصورة  يف  )اقعنسس(   ،) سح )اقعن سح كـ 

فالفرق    ، ربايع  فهو   ) مح ر جح )حح خبالف   ،) )قحعحسح اثلاليث  من  أصبه  أن  ادلِلل: 
)اق أصلية خبالف  )احرجنم( لَك المية  أن  زائدة  بينهما  فإحدي الميه  عنسس( 

اق ّعن ساًسا( ن ّسس   عح ق  يح سح  ن سح اق عح  ( فتقول   ، ُيرجنم   لإللاق  )احرجنم  كـ 
كـ   اف ّعن الًء(  ن ِل  عح ف  يح ن َّل  )افعح تقول:  )اسلنىق(،  كـ   ) ن لح )اف عح كذلك   ، احرجناما( 
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اثلالث   . حبرفني  الربايع  بمزيد  ملحق  أيضا  هذا   ، اسلنقاًء(  يسلنيق  )اسلنىق 
( كـ )استلىق يستليّق استلقاًء( . )  افتحعحلح

 بايع حبرفني. هذه اِلوزان اثلالثة يه ملحقة بمزيد الر  

نبدأ يف الفعل املضارع   -إن شاء اهلل تعاىل-ونقف إىل هنا، ويف ادلرس القادم  
. أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ، وسبحانك امهلل وحبمدك أشهد 

 وأتوب إِلك.  كأستغفرأن ال هلإ إال أنت  
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 ادلرس اثلالث رشح المية اِلفعال 
 ان المد هلل تعاىل َنمده ونستعني به و نستغفره 

ونعوذ باهلل تعاىل من رشور انفسنا ومن سيئات اعماِلا من يهده اهلل فال مضل   
ل ومن يضلل فال هادي ل واشهد ان ال ال اال اهلل وحده ال رشيك ل ان ُممداً 

بده ورسول اما بعد فان اصدق الديث كتاب اهلل وخْي اهلدي هدي ُممد  ع
ها وُك ُمدثة  بدعة وُك بدعة  صَّل اهلل عليه وال وسلم ورش االمور ُمدثات

ضاللة تكلمنا يف ادلرب يف املايض ان اكن الفعل ثاليث املجرد من باب فاعلة او 
ة عينه اىل سائه اِلقل يف من باب فاعلة وًكن اجوف فيف هذه الالة تنقل حرك

العني يكون قبل اتلخلص من اتلقاء الساكنني. فاِلقل يكون اواًل ثم بعد ذلك 
االول اذلي هو عني الفعل للتخلص من اتلقاء الساكنني. فنقول َنذف الرف  

يف َنو طاولة اذا اسندناه اىل ضمْي الرفع كت نقول قلت وقلنا اذلي حدث اننا 
 يه الضم اَع الواو الن اصله طاولة من باب نقلت حركة نقلنا حركة العني اليت

ني النك اذا العني اىل الفاء فاصبحت مضمومة ثم حدث عندنا اتلقاء ساكن 
القت الفيل املايض بتاء الفاء او نون النسوة او ناء الفاعلني يسكن اخر الفعل 

وكذا يف   فاتلىق عندنا ساكنان فحذفنا االول منهما اذلي هو الواو فاصبح قلت
بيعته يف بيته يكرس الن حركة العني مكسورة وهذا معىن قول ابن مالك اما يف 

مفتوحة وانما ُيرك بالضم ان اكن ووياً وحترك الفاء باب فعل فال نقلة الن العني  
بالكرس ان اكن نهائيا ثم تكلمنا بعد ذلك َع الفعل املزيد فيه وابن مالك عليه  

وذات بل قد ترك بعض االوزان املشهورة وهو يريد يف رمحة اهلل اعتىن بنظم الشذ 
والقواعد   هذه الالمية ان يعتين بالغريب وهذا ال يأيت قبله اتقان االصول 

املعروفة وعدد الرشفيني انهم يتلكمون َع الفعل املايض اواًل النه اقرب 
املشتقات اىل املصدر عند مجاهْي اِلىه واتلرصيف من املرصيني خبالف 

ني فانهم يرونه الفعل املايض اصل مشتقات وهذا ليس بصواب  وذللك الكوفي 
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منه يا صاحب اتفاق الفعل قال الريري يف امللحق واملصدر االصل واي اصِل و 
فاذا تكلموا َع الفعل املايض تكلموا بعد ذلك َع الفعل املضارع النه يشتق 

و نأيت او اتينا اليت يه مبارشًة من املايض يشتق بان تأيت بواحد  من حروف نايت ا 
همزة والن واتلاء واِلاء هذه الروف تكون زوائد َع الفعل املايض فتأيت بها 

 هذا الفعل املايض فتقول يف رضبة يرضب وارضب وترضب ونرضب وتدخلها َع
فهو اقرب املشتقات اىل الفعل املايض. وذللك يأتون بالفعل املضاد بعد الفعل 

ن ما لك عليه رمحة اهلل يف الالكم َع الفعل املضاريع املايض مبارشة. رشع اب
وصل فيه او زائداً فقال ببعض نأيت املضارع عفت تهوا ل ضم او ما تصدر همز ال

تزتىك وهو قد نقلت اِلاء ويف غْيها ان الت اما ان يكون ثالثياً او رباعياً او 
فانه يكون مفتوح االول مخاسياً او سداسياً فان اكن ثالثياً او مخاسياً او ثالثيا  

تقول يف رضب يرضب وينطلق وان اكن سداسياً فان اكن رباعياً فانه يضم اول 
اذاً ان اكن الفعل ثالثياً او مخاسياً او تفتح فيه حروف املضارعة  تقول يف الربايع

فان اكن رب هذا َع اللغة املشهورة ومن العرب وهم بنو تميم وقيس وربيعة 
وف املضارعة ان اكن املايض من باب فاعلة مايض من باب وغْيهم يكرثون حر

ا فمنهم من يكرث فاعلة يقولون يف اعلم مثال تعلم وان يعلموا ويعلموا ويعلمو
حروف املضارات اجلميع وبعضهم جييج الكرسة يف لك حروف املضارعة اال اِلاء 

ءات ويه يعين ال تبرش يف اِلاء قري بها يف بعض القراءات وردت يف بعض القرا
اللغة معروفا لكن االشهر هو فتح خروف املضارعة هذه يه اللغة املشهورة 

ك الفعل اَب من العرب من يقول فيه يئبه ويفعلون ذلك ايضاً يف اخلمايس كذل
وتئب وذلك ان هذا الفعل يأيت َع فعله ابدا ويأيت ايضا َع ايب من باب فاعلة 

ع مفتوحها وغْي الجازيني  فاستغنوا بمضارع املغسول العني عن مضار
يكرثون اوال مطلقا فيقولون انت تئبه وهو يئبه وهكذا واىل ذلك اشار ابن ما 

وافتحه ولغياء كرساً اجسف االيت من فاعلة غْي اِلاء يكرس يف لك يف قول  
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لغة قيس وبين تم جيعلون حروف املبارة كما سبق بيانه مكسورة اال اِلاء 
اء وبعضهم جيزي الكرس يف اِلاء ثم قال او ما تصدر وبعضهم جيزي الكرس يف اِل

كرسوا ما همز الوصل فيه يك انطلق ينطلق واستخرج يستخرج وهكذا. ثم قال و 
قبل اخر املضارع منه. ما قبل اخر الفعل املضائع يكون منشوراً ابداً تقول  
رف يرضب ويدحر  يعين يعين لك فعل  مضارع  مبين  للفاعل مما زاد َع ثالثة اح

فواجٌب كرس ما قبل اخره لفظاً او تقديراً كما سبق بيانه ثم قال زيادة اتلاء اوال 
املقصود اال اكآليت ما قبل آخره يلزم الفتح فتقول وذللك قال الطفطاوي يف نظم  

تعلم يتعلم وتوافل يتغافل وتدحرج يتدحرج هذه االوزان اثلالثة يكون ما قبل 
نه. ثم انتقل اىل فصل  يف فعل ما لم يسىم فاعله. االخر فيها مفتوحاً ملا سبق بيا

بعني  اعتل   قال ان تشمل الفعل للمفعول فات به مضموم االول واكرسه اذا اتصل
واجعل قبل الخر فيل مضيوفتحاً يف سواه مبتَّل اذا اريد حث الفاعل واسناد 

عر بذلك الفعل اىل املفعول او ما يقوم مقامه فال بد من بناء الفعل َع صيغة  تش
 فماذا نفعل يف هذه الالة يضم اول مطلقاً يف لك ابوابه فنقول يف 

اخلمايس انطلق ويف السدايس تستخرجا مستخرجا فيضم رضب ويف الربا ويف    
اول مطلقا ويكرس ما قبل اخر رضب واكرم ودهرج وانطلق واستخرج وهكذا 

ينطلق كذلك يضم اول الفيل املضارع فتقول يف رضب يرضب ويدحرج و
 : Textويستخرج اذا املبين للمفعول  

عاًل مضاراعً ويكرث ما قبل يضم مطلقاً يف لك ابوابه سواٌء اكن فعل املاضياً او ف  
اخر املايض مطلقاً اما الفعل املضارع فيفتح ما قبل اخره تقول يرضب ويدح 

 رجل وينطلق ويستخرج. اما ان اكن املايض من اثلاليث معتل العني كطال وباعه
فانه يفعل به ما ذكر ثم ُيفف حبسب حركة فائه. وتنقل حركة العني اِلها فيقال 

وهكذا واالصل اول وبيع كرضب يعين االصل ان يكون َع   ربيعة وقيلة وخيفة
وزن وَنن نقول بيع وقيل وال نقول بيع وقوي ما اذلي حدث اذلي حدث ان 
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بن ما لك واكرسه اذا اتصل  االنتقال من الضمة اليت يلتفت يأس وهذا اشار اِله ا
 مما سبق بعني  يعتل واكرثه اذا اتصل بعني  يعتَّل ان اكن معتل العني هذا يستثىن

بيانه هذا َع اللغة ويه اللغة الفصيحة. ويه اليت وردت يف القرآن لكن من 
العرب من ُيفف هذا اِلوع حبث حركة عينه يعين ال ينقل حركة العني اىل الفا 

سب حركة العني مطلقاً دون اِلقل فيقولون يف قول فيضم اول وانما ُيففه حب
بيع وليس بويع وانما قول وابواب وتسكن عينه. يقولون طول وابوه وليس  

وذللك قال الراجز حوكت َع نْيين وروي هذا ابليت حوث وروي هكذا فليس 
ء فيه ثم قال ثالث ذي همز وصل  ضم معه ومع تاء املطاوعة اضمنت الوهاب وال

ال يزاد َع ضم اول املايض املبين ملا لم يسىم فاعله ضم غْيه اال ان يكون اول 
او همزة وصل هذه الالة فما اكن اول ثانيه فتقول تعلم االصل دحرجا تاًء مزيداً  

وادلال مفتوحا وتعلم وتوافل اتلاء مفتوحة  فتقول اذا اتيت باملبين للمفعول منه 
اثلالث حرف علة  وجب للفعل من اتلخفيف ما   خترج انطلق وهكذا فان وِل

و وانقاذ ختطْي اذلي وجب ِلحو وهذا ما نقول وما لفانح وباعد عن ثلالث َن
هذا االصل وانقيد هذا  ?فضل اذا قلت فيه اختار اختْي ما اذلي حدث االصل

االصل. هناك حرف معتل ما قبله مضموٌم. حدث استثقاٌل للكرثة َع حرف 
ضمة فحذفت الضمة. ونقل الكرثة اىل ماكنها فصار خطْية حدث ل العلة بعد ال

 اثلاليث من ختفيف ثالث حبسف عينه ما حدث للثاليث. واللغة اليت اتت يف
كذلك تأيت هنا فمن قال يف اوىل وبوعة قال خطور وانقودا وهذه ليست اللغة 

فيع واعزه الفاصحة ثم ترَع يف الالكم َع الفعل االمر فقال من افعل االمر ا 
لسواه اكملضارع للجزم اذلي اخزتل اول وبهمز الوصل منكرساً شل ساكناً اكن 

تصل واالنذى قبل لزوم الضم ضم وَنن واغزي بكرس  مشم الضم باملحذوف م
قد قبلت. الفعل االمر يشتق من الفعل املضارع بالطريقة االتية. تأيت اىل الفعل  

فتقول حرف املضارعة حرف  املضارع فتحذف اول وهو حرف املضارع.
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لشلك املضارعة ان اكن حرفاً ساكناً فتأيت بهمزة الوصل الن العرب ال تبدأ با
فتقول ارضب ويستخرج السني ساكنة يس ويف انطلق اذا قلت ينطلق اِلون 

ساكنا فكذلك تأيت بهمزة الوصل يف هذه االحوال فان اكن الرف اذلي يِل حرف 
و يدحر فال َنتاج هلمزة الوصف فنقول يف االمر منه املضارعة متحرًكً كما يف َن 

ي املضارع وهمزاً سكنت او دحرج وذللك قال الطهطاوي وبدأوا امر حارضي ا
ابيق ان ُمرًكً ثم الزتم بناء حصل فيه نقٌل لركة العني اىل الفاء فقال املضارع 

رف القاف منه االصل يطأ اول. فلما نقلت حركة الواو اىل القاف يقول فتحرك ح 
لعلة  لَك َنتاج اىل همزة الوصف فنقول يف االمر منه قل نقول يف االمر منه قل 

فعل  اجور اما الفعل الربايع اذلي هو َع وزِن افعل اكرم هذا الوزن   وهكذا لك
االمر منه يكون بهمزة قطع  فتقول اكرم كما قال جل وعال واحسن كما احسن 

جتد كثْياً من اخلطباء ممن يتلكم يف دين اهلل   اهلل اِلك وهذا من اللحز املنترش
هذا لٌن فتقول يف اَع ما جل وعال قد يأيت بهذا الفعل بهمزة وصل  مكسورة و

اعلن ويف اقام اقم وهكذا ويف اكرث ما اكرم ويف احسن احسن عن هذه القاعدة 
 امر واخذ والك فهذه هلا حالٌة خاصة ويه السماع وذللك يه افعاٌل كذه يعين

وردت ختالف القاعدة فتقول يف مضاريع امر يأمر واخذ يأخذ والك يأكل َع 
ع فاذا اتيت بهمزة وصل  تقول اؤمر واخذ وهذا فيه القياس تهدف حرف املضار

حذفت فاؤه اليت يه اهلمزة اثلانية للثقل  ?شدة وهذا فيه شدة فما اذلي حدث
وصل  مضمومة وفاٌء   فاصبح حذفت الفاء انت تقول خذ هناك ثقل عندنا همزة

ويه همزة قطع  ساكنة حذفت هذه اهلمزة الساكنة فاصبح عندنا همزٌة مضمومة 
 يه امزة الوصف يف هذه الالة ال َنتاج هلمزة الوصف الن العرب ال تأيت اليت

بها اال تلعز للنطق بالساكن والرف عندنا متحرك فماذا نفعل فنستغين عن 
ليس معنا انها شاذة يعين ليست صحيحة بل  هذه اهلمزة فنقول خذ وُك ومد  

القرآن فهو فصيح هذا االصل وذللك قال تعاىل خذ من امواهلم صدقة وورد يف  
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لكن معىن قول الرصفيني واِلحاء شاذ يعين خالف القاعدة والقياس عندهم ل 
ثالثة انواع منهما ُيالف القاعدة والقياس ومنه ما ُيالف السماع ومنه ما 

دة والسماع واذلي ُيالف القاعدة فقط ال يشرتط ان يكون غْي ُيالف القاع
ىن قول وشذب اما الفعل يفعل  صحيح  بل يف الغالب يكون افصحوهذا مع

 فالعني مضمومة تقول فيه خرج ُيرج هذا الوزن اذا اتيت  
همزة الوصل ل تأيت بها مضمومًة تقول اخرج اظرف وارشف وهكذا وقد   

وارمو هذه هذا ضٌم اعرٌض ملناسبة الواو الن الفعل  تكون اعرضة كما يف امش  
تقول اميش ان اكن لواعدي فاذا اسندته لواء   مىش ين واذا اتيت باالمر منه

اجلماعة تقول امشوا فضمت الشني ملناسبة الواو يف هذه الالة ال نظن همزة  
اذا   الوطن وانما تبىق مكسورًة فاذا اكنت قبل كرثة  اعرضة  جاز لك فيها وجهان 

قلت يف اسندت الفعل ِلاء املخاطبة املؤنثة وًكن الفعل اكل امر  بهذه الالة اذا  
غزا يغزو هذا تأيت بهمزة وصل  مضمومة ملا سبق بيانهم فتقول اخز فاذا اسندته 
ِلاء  خماطبة  مؤنسة وهذه اِلاء يكرس ما قبلها كرساً اعرضاً فتقول اؤذي فجم 

ة اِلأس وهذا كرٌس اعرٌض هذا وجه جيوز لك وجٌه اول وكرس ما قبل آخره ملناسب 
 او من حو  بها َنو وهذا ما يسىم فتقول يغزي ثاين ان تنطق بضمة  مشوبة  بكرس  

يعين انضم من حو  بها َنو الكسل وقول هذا دِلل َع ان الكرسة افصح الكرس 
وطن معياء املخاطبة املؤ هذا يستثىن من الفعل االمر اذلي تأيت فيه بهمزة  

مضمومة نقف اىل هنا ويف ادلرس القادم ان شاء اهلل جل وعال نرشع يف الالكم  
َع ابنية اسماء الفاعلني واملفعولني اقول قوِل هذا واستغفر اهلل والسالم  

 عليكم ورمحة اهلل وبرًكته
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 ادلرس الرابع رشح المية اِلفعال 
 

كمة اهلها وثم بمحمد  واكمل هلا دينها. وادى ال المد هلل اتم اِلعمة لالمة   
ماكرم االخالق لكها. واشهد ان ال ال اال اهلل وحده ال رشيك ل واشهد ان ُممداً 

عبده ورسول اما بعد فان الديث لَكم اهلل تعاىل واحسن اهلدي هدي ُممد  
بدعة  دثاتها وُك ُمدثة  بدعة وُك صَّل اهلل عليه وال وسلم ورش االمور ُم

ح المية االفعال للعالمة ابن ما لك رمحه اهلل تعاىل وقد ضاللة ما زِلا مع رش
وقفنا يف ادلرس املايض عند باب ابنية اسماء الفاعلني واملفعولني قال عليه رمحة 

اهلل كوزن فاعل  اسم فاعل  جيل من اثلالث اذلين وزنه فعله معلوم ان املايض 
مطلقاً سواٌء اكن الزماً او اسم الفاعل يأيت من فعلة ملجرد اثلاليث يأيت َع فعله  ا

متعدياً َع وزن فاعل َنو رشبه فهو شارب ويأيت من فاعلة بكرس العني ان 
اكن متعديا ايضا َع وزن فاعل اما فاعل الالزم وفاعل فهذا سيأتينا بعد ذلك  

َع   يث يعين من رضب هذا متعدد وهو قال توِل فاعلن اسم فاعل جورد من اثلال
ال رضبه فهو ورسقه فهو سارق وجلس هذا الزٌم ايضاً وزن فعل فتقول فهو ض

تقول فهو جالٌس ففعل مطلقاً يأيت اسمه الفاعل منه َع وزِن ساعيا ومنه صيغة  
منه هذا الضمْي يعود َع فعله من اثلاليث اذلي ما وزنه فاواًل ومنه اي من فاعل 

والظريف   ىه من فعل ومنه شْيك سهل   الالكم َع فاعل بعد ان انت سيرشع يف
وقد يكون افعل او فعال او فعل اسم الفاعل من فاعلة ل اوزان والغالب فيه 

انه يأيت من بابينه يأيت من فعل  ويأيت من فاعل  هذا الغالب اما فعل قال لك 
يٌف فهو ضخٌم كسهل  تقول ساهل اليشء فهو سهٌل فهو ظريٌف ورشف فهو رش

بن مالك عليه رمحة اهلل باب امنية اسماء  اغبلاً من و ويف لَكم ااسمه الفاعل يأيت 
ثم قال فعال وذلك اِلجم الفاعل البد ان يكون متجددا يعين هو اذلي يتجدد 

ضارٌب عمراً. يعين حدث يتجدد خبالف ما لو قلت زيٌد طويل فهذه الصفة  
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ة فهذه االونة نسيب يعين ليس َع هيئة  واحداملشبة تلزم اثلبوت وهذا اثلبوت  
عليها ابن ما لك يل اهلل من اول قول قول ومنه شيغة هذه الصفة    اليت يتلكم

املشبهة باسم الفعل قال ومنهم صيغة سهل  منظريف وقد يكون افعله هذا 
الوزن اثلالث يعين يأيت كذلك َع افعله َنو خرق الرجل فهو ومحىق فهو امحق 

ق وشنع صفة مشبهة من محق فهو امح  ن امحق امحق هذا اسم فاعل او نقول فال
الرجل فهو اشنع كذلك او ويأيت َع فعال  تقول جابنا فالٌن فهو جباٌن وحصنت 
املرأة فيه حصاٌن تقول امرأٌة حصاٌن وجيعل َنو بطلة فهو بطل وحسن وجه فهو 

ٌء فراد وضخم الفعل حسٌن ويأيت كذلك بضم الفاء َنو فروة املاء فهو فراٌت ما
الضخامة  ثم قال والصول الصور يعين    َع ضخم  ويأيت كذلك َع   ضخمة يأيت 

َع وزن فاقول َنو حرشت اِلاقة فيه حصوٌر وعزت فيه عزيٌز وعرضت املرأة 
فيه عروٌب نقول امرأٌة عروٌب يعين متهببٌة اىل زوجها وَع فعل  َنو صلب اليشء 

رأة فيه تقول َنو هنا يعين يأيت َع اصله تقول امل  فهو صلٌب نقول حديٌد صلٌب 
ىه من وزن بضم العني. يتبىق ماذا يتبىق فاعاًل الزم تكلمنا َع فعل مطلقاً انت 

سواٌء اكن متعدياً او الزماً وتكلمنا ان اكن متعديا وتكلمنا َع فاعلة اذلي هو  
زنه كشج ومشبه الزم دائما بيق الالكم َع فاعل وصيغ هلل من موايل فاعل بو

ان  وشبه واحد ابلخالء محلة َع غْيه شىن باجلزالن ثم يأتيك ثعدل والشأذ واِل
لنسبة  كخيف  طيب  اشيب  يف الصوغ من فعل اذاً اسم الفاعل يصاب بالفعل  

الالزم َع اوزان قال اواًل َع وزن قول بوزنه يعين يأيت اسم الفاعل َع وزن 
جل كذاٌب ارش كما واشْي فهو ارٌش تقول هذا الر  الفرئ فتقول حبط فهو حبيٌط 

ىل اسم فاعل من ارشة وارشة الزم بطرا فهو باطٌل ووجع فهو وادع اذاً هذا  قال تعا
الوزن االول وهذا الوزن اغبلاً يأيت لالعراض واالدواء فرحاء هذا عرض واعرشة 

فهو ويج  كذلك ووجع هذا يأيت يف االدواء يعين فالٌن موجه اصابه وجعه فتقول
لك قال ومشبه  عجل ومشبه  يوافق فاعل واذن فاعل وذلوقد يوافقه يعين قد  
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وزن فاعل كعدل تقول تقول ثم قال والشأن والشأن فعل كيف يأيت َع نقول 
ختفف فتقول املاكن فهو شأن يعين اذا اكن خشناً بكرثة حجارته ثم قال 

وان واخلالط تقول محر الرسول واالشنب االجنب افعل هذا الوزن اغبلاً يأيت باالل
 : فهو امحر

وخرض الزرع فهو اخرض وكدر اليشء فهو اكرب وحاول فهو احول   وسود فهو اسود  
فيأيت لاللوان واخلالطني والعيون وعورة فهو اعور وهكذا وفعالنه جزالن مثل 

هذا تقول عطش الرجل فهو عطشان وجدال فهو جزال وجل فهو جزالن وعظيم 
يعين يأتيك شبه واحد ابلخالء. يأيت كفان   هكذا. ثم قال ثم يأتيك ثاين وفهو ظم و

فاعل. ثانياً يعين فاعل. يعين انه قد يهمل فاعاًل الزم َع غْيه فييج اسم الفاعل 
منه َع فاعل  او فعيل  فاعل كسخط فهو ساخٌط لم يأيت َع سخط  فلم يايت َع 

 فهو وانما جاء َع ساخط  َع وريض  اسخط او َع وزن  من االوزان اليت سبقت
شاكر النه يف معىن الشكر وفين فهو ثاين محاًل َع رايض محاًل َع شكر فهو 

ذهب فهو ذاهب الفناء واذلهاب معنيان قريب النه ضده ضده الرضا والرىض 
قريٌب من الشكر وكذلك ُيمل َع فعيل فتقول خبل فهو خبيٌل محاًل َع ال فهو 

لؤمة   فنقول خبل فهو بديٌل محاًل َع ا تعليالت قابلة لألرض والرد  ئليم وهذه لكه
فهو ئليم ومرض فهو مريٌض وسقم فهو سقيٌم محاًل َع ضعف فهو يقيناً وانفعيل 

ليس ليس من اوزانه وانما هو يأيت فاذا اىت لفاعلة فانه ُيمل َع عليه ُيمل َع 
بابهم يف هذه الالة ُيمل  فعله نقول ظروف فهو ظليل وباخل فهو اىت َع غْي

اىل ابلخل فنجد قال ل من وزِن ينفعه االول  فاول فننظر اي املعاين اقرب َع
لقوا فهو ئليم وكذلك محلوا فعل نفسه اذلي يأيت َع فاعل  يف االصل محل َع 

غْيه وهذا ابو االبواب ومع ذلك دي اسم الفاعل منه َع فعيله وهذا يف 
عمل َع اي   ُيف فهو خفيف خفيف فهو خفيٌف  مضاعف العني كثْي خف

ثقيِل النه ثقل فهو ثقيل خفف هو خفيف الن اخلفة ضد يشء نقول محل َع 
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اثلقة وشح فهو شحيح كذلك صعب َع وجه فعل يطيب فهو طيٌب ولم يأيت َع 
وزن طائب كما تقول فيه قال فهو قائل وسأل فهو سائٌل فهو طيٌب. فجاءوا باسم 

فهو لني     َع خبث فهو خبْي. وال نيلنيَع فعله نيابًة عن فعيل محالً الفاعل منه 
فيعل وكذلك فحمل جواعنا وهذا من باب فعل وهذا من باب فاعل كذلك تقول 

نقول اعطش فهو عطشان ثم   ?هام يهيم فهو هيمان كيف يأيت وهو من باب فعل
يف بداية قال ابن مالك عليه رمحة اهلل وفاعل صالح من لك من قصدت قلت 

ا اردت هذا املعىن جاز عل يدل َع اتلجدد والدوث فاذ ادلرس اِلاس ما الفا
لك ان تأيت بوزن فاعل  من لك االبواب يعين ان قصد باسم الفاعل من اثلاليث 
وتكلم َع الساليس الدوث واتلجدد يف هذه الالة جيوز لك ان تأيت به َع 

شارف ووطف فهو واقف وهكذا   وزن فاعل فتقول ظرف فهو ظالف ورشف فهو 
اه ودان اِلوم جاب من جُب ومع ذلك لم يأيت ول زيٌد شادٌع اميس ولم تقل جت تق

َع جبان النك اردت الدود وجازٌل غداً ولم يأيت َع جزل فعل قال وقال غْيه 
حسبت اتلىق واجلود خْي جتارتك رباحاً اذا ما املرء اصبح ساقال فاق  هذا اسمه 

اهلل اصبح ثاقال ثم قال عليه رمحة   ذلك ملا اراد قال اصبح ثاقال   فاعل من ومع
وباسم فاعل رشع يف الالكم َع بناء اسم الفاعل من االفعال اليت تزيد َع 

اثلالثاء وهذا سهٌل جداً قال وباسم فاعل غْيه اثلالثة دي وزن املضار اواًل قول 
وفعل ذلك رضورًة واال  يجء وزن الالزم وهو هنا نصب مفعواًل به يف الظاهر

منصوٌب َع نزع اخلوف فتقول وزن يعين    هذا ليس منصوباً بيجء وانما هوفوزنا  
بوزن املضارع قال وباسم فاعل غْي اثلالثة بكل فعل  جاوز اثلاليث َنو دحرج 

وانطلق واستخرج واكرم فتأيت به حالة كونه مضاراعً فتقول اكرم يكرم  
رف  ستخرج يستخرج وهكذا ثم تقلب حودحرج يدهرج وانطلق ينطلق وا

ل فهو مدحرج وتكيف ما قبل اخره مدحرج فاذا املضارعة ميماً مضموما فتقو
فتحت ما قبل اخره اكن زم فوري اسمه الفاعل يكسب واسم املفعول يفتح وهو 
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يكون مكسورا يف املضارع تقول يكرم فالكرش اكن موجودا لم يتلكم اخره بعد 
النساء فقال بعدها وقد    حىت يأيت باسم املفعول معاشالالكم َع غْي اثلاليث 

دي اثلالثة باملفعول مزتناً من ذي هذا متعلٌق حبصنة من ذي اثلالثة   حصل من
باملفعول مزتناً وما اتاك فعيل  فهو قد عدل به عن االصل واستغنوا بنحو جند 

رضب فهو والنيس عن وزن مفعول  ومعماًل ثم فول يصاب من لك فعل  ثالثني يف 
عدل به عن االصل وقد   ثم قال وما اتاك فاعني فهو قد  مرضور ونرص فهو منصور

يأيت َع وزن فعيل كما لو قلت قتل فهو قتيل يعين مقتول وجرح فهو جريٌح وذبح 
فهو ذبيٌح واثر فهو اسٌْي وهكذا وهذا سمايٌع يعين ال يقاس عليه وذللك قال وما 

 : Textلاالصل وما جاء َع خالف االص  اتاك فعني  فهو قد عدي ال به عن
نحو جناً يعين ان العرب ربما استغنوا عن وزن مفعول  ال يقاس عليه ثم قال ب  

بفعل كذلك ُيصل االستغناء َنو طفل  تقول طحن مطحون وطين. طحن هنا 
بمعىن مطحون. واِليخ يعين بمعىن منيس. ال تنيس بمعىن منيس بمعىن اسم 

ين ال يعمل اذا ناب فعل او ء  مهم  وهو بقول وما عمل يعاملفوت سم نَب َع يش 
 عن املفعول ال يعمل عمل الفئة ثم قال باب ابنية املصادر وللمصادر اوزاٌن فعل  

ابينها فلساليس ما افديه منتخل او منتخلة فعٌل وفعٌل وفعٌل او بتائم انس  رشع 
در اوزاٌن ابينها املصدر يف ذكر املصادق وهذه املصادر للفعل اثلاليث قال وللمصا

قياسية َع قسمة ابن ما لك كما سيذكر قال َع عزاء  سامعية وَع اوزان   يأيت 
فعٌل وفؤٌل واسيٌل يعين يأيت بالرًكت اثلالثة َع الفاء مع سكون العني فاعلنها 

فعٌل وسيل تقول رضب رضباً وقتل قتاًل فعل وحذفه هذا لكه فعل وعلم علماً هذا 
ًكت كذلك َع وزِن اذاً يأيت بالرغاًل اىت َع وزن وشكر شكراً  َع وزن ش

اثلالثة َع الفاء اما العني فساكناً ذلك بنفس الرًكت مع زيارة تقول رحم رمحة 
وقال كذلك للحرًكت اثلالثة بااللف بااللف املقصورة وذللك قال هذا ما سبق 

تقول تقوى هذه تسعة   الالكم عليه او بتايئ مؤنيث او االلف املكسور متصال
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تائب  كذلك وثالثٌة اخرى او االلف ٌل وفعٌل وفعٌل هذه ثالثة او ب اوزان فع
املقصود متصلة فهذه تسعة اوزان ثم قال فعاًل وفعالن يف اعالن  وَنو دلل رضاً 

هدًى وصالحاً ثم زد فعال يعين يبىن ايضاً َع فعل وفعالن وفعالن َنو شنئه 
َع فعل يأيت كذلك   ايه قول وَنو جلل يأيت كذلك  شنآن وحرمه حرمان يعين 

 وجه تقول طلباً وجِل جلل هذا معنا قول وفرح فرحاً اذى َع فعل َع فعل َع
وهذا َع وزن سيايس وَع  تمثل لك َع لك وزن  بمثال وَع فعل  َنو فساداً 

اً وحرمه ونفد نفادى وهكذا ثم قال جمرداً قد قب يعين يأيت جمرداً من َنو كذب 
يأيت جمرداً وباتلايل َع   ق رسطاً ويأيت باتلاء رسق يعينحرم وخنقه خنقاً ورس

فاعل وفعيلته وَع فعالة َنو ظرف رضافة ونظف نظافة وهكذا ويأيت اذا 
اشتهت الفحم وَع فعالء َنو رغب رغبة ورهيبة رهباء ثم قال ااعلٌة وفعالٌة 

 اعلٌة  ويأيت َع فعالة النه قال يف كتب كتابًة وسفر سفارًة وهكذا وهذا كثْي
وفعالة بالضم كقولك خرسه خفارًة غفره بمعىن منعه وتأيت وفعالٌة يعالج بالكرس  

كذلك سمعت بالفتح والكرس يعين غفره خفار وخسار وَع فعل  وفعال  قال 
مدردين يعين هذا قول كتب كتاباً وكتابًة كتب كتابًة كتاب ورشد رشاد ورصخ 

دا والفؤول صال يعين وَع وجه خروبكاء هذا بغْي اتلاء ثم قال    رصاخا وبكى
ودخل وهكذا وَع فعيل  َنو صهياًل سهاًل يعين سعيد وَع فعولة فعيلته واوىل 

كما لو قلت صاوب ش وذللك قال لك ثم الفاعني والفعالن فيأيت بغْي اتلاء 
والفعالن كما لو قلت   ويأيت َع فعيلة  باتلاء تقول ن ملا نميمًة فعيلًة ثم قال

ت بينونًة وًكن كينونًة اصله كيان هناك  نه ومثل لك بقول كبينونيت بانحبذف عي
حرف املضغة يك ينون هذا اصل بينونا كذلك تقول صار سْيورًة صار يشء 

غرورًة يعين سْيورًة هذه اِلاء املخففة يه مدغمٌة يف االصل لكن خففت ثم 
فعاِلة تدافع شغله شغاًل ثم قال وفعاًل مع  حذفت االوىل حلفت كما لو قلت  

ل يبىن ايضاً َع فعل  بزيادة احدى الالميهة كما لو قلت ساد سؤدداً عينيهة وقلهٌة فع
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سادق سوء دا فعل فؤول َنو قبل نقول قبل قبوال وقودا كما قال تعاىل هارة وقودها 
وطمع وماعيًة   فاقول فعاِلة  ِلنهه قال مع فعاِلة  كما لو قلت كرهة كراهيةً 

ه غلوبًة غلبه غلبًة َع وزن علف وقلة بتشديد اهلل َنن غلب  ويتعالف  ويأيت
بزيادة تقول بزيادة االلف يف اخره ثم قال مع فعلو تنفو واقول ال معفو عن نييت 

يبىن َع فعلوت رحم رمحوت وَنو جربوت وَنو رهبوت وهكذا وعاله فقلنا 
ًة تقول سحف  َع فعال نية َنو سحافة شحفنيفغلبه االلف خبالف  هذه باتلاء و

يت كذلك َع فريته بالفتح والضمة هذه املصادر لكها جمردٌة رأسه سحف نيًة ويأ
من امليم الزائدة هذا املصدر اذلي تكلمنا عليه هو املصدر غْي امليم اما املصدر 

م عند قول املييم سارشع يف ذكره وهذا نبدأ فيه ان شاء اهلل تعاىل يف ادلرس القاد
رس االخْي من المية االفعال عوٌل وهو ان شاء اهلل سيكون ادلومفعٌل مفعيٌل ومف

اقول قوِل هذا واستغفر اهلل العظيم يل ولكم وسبحانك امهلل وحبمدك اشهد ان 
 ال ال اال انت استغفرك واتوب اِلك
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 :وهو األخير شرح المية األفعال من الدرس الخامس

تعالى من    باهلل  به ونستغفره ونعوذ  تعالى نحمده ونستعين  الحمد هلل  ان 

عمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل شرور انفسنا ومن سيئات ا

واشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له واشهد ان محمداً فال هادي له  

عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم ما زلنا مع شرح المية االفعال البن  

المصدر  عند  الماضي  الدرس  في  وقفنا  وقد  تعالى  هللا  رحمه  لك  ما 

نى المصدر الميمي على مفعٍل وهذا هو القياسي الميمي قال رحمه هللا يب

مفعوٍل بضم العين وهذا قليٌل نحو دخل مدخالً وكبر اذى من ومفعيٍل و 

يأتي على مسائل قد   هذا هو االصل وقد  وهلك مهلكاً  باب فاعلة مكبراً 

ويأتي  جداً  قليٌل  هذا  مهلكاً  هلك  كمهلك  قلت   لو  كما  مسائل  على  يأتي 

بالتاء   بالتاء  ومفعلتي ايضاً  فعلك  ما  على  فيأتي  الثالثة  االوزان  مع 

الى  ومفعولت  السلف  لمصادر  وزناً  واربعون  ثمانيةٌ  هذه  رضي  نحو  ي 

قوله ومفعوله هذه ثمانيةٌ واربعون وزناً لمصادر السل قوله وضٌم قل ما 

حملت يعني ان مفعالً بالضم ومفعولةً هذا قليٌل جداً كما سبق الكالم عليه  

مهلك يجوز ان تضيف فيه التاء هلك مهلكاً ومهلكةً وهذا فلو قلت مثالً  

ثم قال فعٌل مقيس المعدة والفؤول لغير هنا سيشرع في الكالم   قليٌل جداً 

مالك   ابن  التي سردها  المصادر  المصادر  هذه  والمسموع  القياسي  على 

هو   وما  منها  قياسٌي  هو  ما  على  الكالم  في  سيشرع  هللا  رحمة  عليه 

مذهبه رحمه هللا تعالى واال فسيبويه رحمه هللا يرى  مسموع وهذا على  

هللا  ان   رحمه  مالك  ابن  قول  وحقيقة  السمائية  السالسي  مطالب  جميع 

من   جداً  كثيٌر  قياسي  هو  ما  منه  بان  قوله  على  يرد  انه  تعالى 

ان  قلت  وان  سبق  وان  هذا  من  شيئاً  نذكر  لن  ونحن  االعتراضات 

واربعون وزناً هذه المصادر على   مصادر الثالثي التي ذكرها او تسعةٌ 

المقيس   ابن ما لك  امثلة هذه قول  المقيس منها عشرة  امثلة  منها عشرة 

الفاء وتسكين  بفتح  وفعٌل  المقيس هو مفعٌل  فهو مش  قياسية وما سواها 

وفعاٌل  وفاعيٌل  وفؤولةٌ  وفعالةٌ  العين  بتحريك  وفعٌل  وفعاٌل  وفوٌل  العين 

م اما  امثلة  هذه عشرة  ثالثي وهذا وفعالةٌ  فعٍل  في كل  فهو مطيٌش  فعٌل 
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الكالم علي  في  ساتي  قال هو  ولذلك  في مصدر  فهذا مطيٌش  فعٌل  واما  ه 

الفيته رحمه هللا تعالى وكجاواً وكشلل وفعل اللزموا مثل قاعدة له فعوٌل  

كغد ما لم يكن مستورد الفعالة او فعاالنا فدري او فعاال الى اخر ما قال  

قيمة لقماً لحساً وشرب شرباً واما فعوٌل فمقيٌص في  تقول من باب فاعلة ل

ر الالزم من فعل ما لم يكن فعل صوٍت او داٍء او فراٍر او حرفٍة او  مصد

ذلك  لغير  الالزم  فعل  كان  فمتى  تعالى.  شاء هللا  ان  سيأتي  وهذا  واليٍة 

فقياس مصدره فعوٌل وزن فعل ان كان الزماً فيأتي مصدره على فؤوٍل  

 ً دروسا في  كجلسة  فمقيٌش  فعاٌل  واما  وهكذا  وركنة ركوناً  وعوداً    وقعد 

نباحاً  ونبح  بكاًء  وبكى  على صوته كصرخ صراخاً  الدال  فعل  مصدر 

الى غير ذلك وسيأتي ايضاً في موضعه. ويفهم اختصاص هو اوٍل بفعل 

قياس  ان  بيانه  ومن  المتعدي.  لغير  اي  لغيره.  والفول  قوله  من  الالزم 

لبابين في بيتين قال وما على فعل استحق مصدره  مصدر اشار الى هذه ا

تكلم على باب فاعلة وفي قوله وقساءة لم يكن ذ ات عبٍد كونه فعل هنا 

والجاري على سهل هذا باب فاوله اما فعٌل فهو مقيٌش في مصدر فاعل 

فعل  باب  اما  وهكذا  وحوالً  وعور عوراً  غرساً  فرحاً  فرح  نحو  الالزم 

وملح مالحةً  فمقيٍش  مصدره شجاعةً  وهكذا واما فوعولةٌ   ونظف نظافةً 

الذي اذا كان الوصف يأتي من فعله على فعٍل فمصدره في مصدر فعل  

مصدره   في  فتقول  سهٍل  على  منه  يأتي  الفاعل  اسم  سهل  فعولةً  يكون 

سهولةً تقول في في الوصف منه صعٌب فيأتي المصدر منه على صعوبٍة 

حزٍن ثم قال وما سوى ذاك وحزن خزونةً الن الوصف يأتي منه على  

فعل   من  مسموعاً  المصدر  لم فيأتي  ولم  طلباً  كطلب  فعٍل  على  المعدى 

يأتي طلباً وانما اتاه طلباً اتى على فعٍل وجلب جلب ويأتي كذلك مصدر  

فعل المتعدي على فعٍل نحو هجب حجاب ونكح نكاحاً ويأتي على فؤوٍل  

راً ويأتي على فعٍل بضم  نحو ورد الماء وروداً ويأتي على فعٍل نحو ذك

 العين كذكر 

ا  ذكراً  فعل  ذكر  باب  من  منها  المصدر  يأتي  اوزان  خمسة  هذه  ذاً 

هدئاً  وهدأ  نحو عجزة عجزاً  فعٍل  على  فيأتي  الالزم  فعل  اما  المتعدي. 
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ويأتي على   المقياس المعدد ويأتي على فعٍل نحو مكث مكساً  فاتى على 

اما باب   فاعل المتعدي فيأتي سم  نحو وشربت  فالن نحو رجح رجهاناً 

ه  القرآن على  الماء شرباً. وهذا  في  اتى  القرآن شرب  في  الذي ورد  و 

وهو  تعالى  هللا  رحمه  لك  ما  ابن  قول  على  المسموع  المصدر  هذا 

االصلح افصح من شرب وارشح من شرٍب النه سمع من ابواٍب ثالث 

هذا اصحو النه هو شرباً  وشرباً  وشرباً  القرآن   شربة شرباً  في  الوارد 

علم وعلمه  حفظاً  حفظه  نحو  فعٍل  اما وعلى  المتعدي.  فاعل  باب  هذا  اً 

باب فاعل الالزم فيأتي على فعٍل نحو يأس يأٍس ويأتي على فعٍل كزاهدة 

اما باب فاعل فهو الزٌم ابداً   جهداً وعلى فعاٍل وعلى فعالٍة  حيرةً حيرةً 

الفاء وفتح العين نحو عر ض   واما فعيٌل فهو مقيٌش فيأتي على بكسر 

وهذا اشار اليه بقوله وقد كثر الفاعل في مصدر فعل الدال على صوته  

السير   الفعيل في  نحو سهالً وقد كثر  الممض جالل  والداء  الصوت  في 

رحيلك  رحل  تقول  العرب  لك.  ما  ابن  عليه  ينبه  لم  مما  وهذا  ونحوه 

فقد   واما فؤاٌل  وايداً  ووجفا وجيفاً  الدال على  وزمل زميالً  لفعل  انه  مر 

دا على  للداللة  كذلك  ويأتي  قواماً صوٍت  وقام  مشاًء  بطنه  مشى  نحو  ٍء 

وشبه  فراٍر  على  دل  فيما  فمضطرٌد  الفاء  بكسر  فعٌل  واما  دوار  ودارا 

نحو فراراً ونفر نفاراً وشرد وابى اباًء ثم قال رحمه هللا تعالى شرع في 

ذكره قد  انه  الخصال مع  افعال  تكلمنا على    الكالم على  ذلك حينما  قبل 

ه نظافةً  ونظوف  ظرافةً  يبنى  ظروف  ان  االصل  في  وحقه  خصال  ذه 

باب   في  تكلمنا  قد  المكسور  النظم  في شرح  عليه  تكلمنا  كما  فعل  على 

على هذه المصادر وال ادري لماذا اعادها مرةً اخرى لعله اعادها للتنبيه 

الناظم رحمه هللا تعالى وقد تقدم ان ف اعل يجيء مصدره قياساً قال ابن 

فعالةٌ  فقوله هنا  فعالٍة وف  فعالٍة هذا   على  وازن  النهضة  اعادة  لخصاٍل 

تجارةً  وتجر  نجارةً  نجرة  نحو  او واليٍة  فيما دل على حرفٍة  مضطرٌب 

الى غير ذلك وهو   خياطةً وكتب كتابةً واليةً وامر امارةً وسعى في ايةً 

قل للكالم على مصدر المرة  كثيٌر في لسان العرب وهو مضطرد بعد انت 

اي وضعوا  وفعلةً  فعلةٌ  فعله    لمرةٍ  على  مقدم  مفعوٌل  هذا  فعلةً  وضعوا 
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وفي بعض النسخ فعلةٌ واذا جاهٌز ايضاً على انه مبتدأ لهيئة غالباً كمشية  

يكن  لم  ما  ثالثي  فعٍل  كل  من  فعلٍة  على  المرة  مصدر  يأتي  الخيالء 

فتقول ضرباً وضربه ضرباً هذا يدل مصدره مبنياً عليه كما سيأتينا االن  

يعني الضرب?  مطلق  ضربه    على  قلت  فاذا  محدد  عدٌد  هناك  ليس 

ضربةً دل على انه ضربه ضربةً واحدة وشرب شربة يعني مرةً واحدة 

وفرح فرحةً ولقي لقيةً واتى اتيةً اما قوله لهيئٍة غالباً غالباً هذا يحتجز به  

 هذا شاذٌ يحفظ وال يقاس عليه. وما كان  عن قوله لقيته لقاءةً واتيته اتيانةً 

ٍة دل على المرة منه بقرينة هناك بعض المصادر تأتي  مصدره على فعل

اصالً على فعلٍة فتقول في هذه الحالة البد ان تأتي بذكر واحدةٍ او قرينٍة  

كما لو قلت رحمه رحمةً رحمةً هذا هو المصدر وهو ال يدل على مرةٍ 

ما الحالة  هذه  في  رحمةً واحدة  واحدة  رحمةً  رحمه  تقول  تصنع?  ذا 

تميز   لهيئٍة غالباً واحدة حتى  اما قوله  المرأة  المصدر وبين مصدر  بين 

كمشية الخيالء فهذه اشارةٌ منه الى الهيئة الهيئة تأتي بمصدر لكن ال بد 

والجلسة  القعدة  حسن  وهو  مشيت  مشى  مشي  فتقول  الفاء  تبصر  ان 

تلةً بكسر الفاء اذا اتيته في هذه الحالة هذا والطعمة وال تقول طعم وقتله ق

الهيئة يدل على النوع يعني تقول قعدةً اي هو حسٌن في قواوده يدل على  

او شيٌء وكذلك لو قلت جلسةً يعني هو حسٌن في جلسته او هو سيٌد فيها 

المصدر  على  يدل  وليس  المصدر  على  يدل  وليس  المراد  حسب  على 

ن احترازاً عن لقاءاٍت واتيانٍة التي سبق وانا قوله غالباً من يجوز ان يكو 

ها ويجوز ان يكون لقوله لهيئٍة يعني ان الهيئة في الغالب تأتي شرط الي 

 ءعلى سيلته كميشية الخيال

ما كان مصدره على فعلٍة دل على الهيئة منه بقرينة. تكلمنا على ان من  

لحالة كيف نفرق بين  المصادر ما يأتي على فعالٍت بكسر الفأر في هذه ا

ا هذه  في  نقول  الهيئة?  وبين  نحو  المصدر  بقرينة  تأتي  ان  بد  ال  لحالة 

او نوعاً  النسيس  الهمية ونشته نسبة  نوعاً من  او  المريض  حميته حمية 

من النسبة وكذا مكان الفيل منه غير ثالثي النحو اكرمته اكرام الصديق  

م على مصادر ما زاد على او نوعاً من االكرام. ثم بعد ذلك انتقل الكال



 
 

 

 
75 

الدقائق األملعية يف شرح الالمية 

ما مصادر  في  فصٌل  قال  همز    الثالثي.  ثالث  بكسر  الثالثي  على  زاد 

الوصل مصدر سعر انحازه مع مد ما االخير تال سيتكلم في هذا الفصل 

على مصادر ما زاد على الثالثي. وهذا سهٌل جداً. بناء المصدر من كل 

الخماسي من  اال  يأتي  ال  وهذا  وصٍل  همزة  اوله  بكثر   فعٍل  والسراشي 

استفع  اخره وزنه  الٍف قبل  انطلق  سالفه وزيادة  تقول  ل مما عينه معتلة 

اخره  قبل  الٍف  وزيادة  الثالث  بكثر  انطالقاً  فيه  تقول  خماسٌي  هذا 

بزيادة  احمراراً  بالتشديد  احمراراً  واحمر  واحراً  استخراجاً  واستخرج 

اس واما  منها  ما شذ  اال  باالتفاق  قياسٌي  وهذا  معتلةٌ الياء  تفعل مما عينه 

استخرج عل قلب  فيه من  بد  على  فهذا ال  ايضاً  واستقام  استفعل  ى وزن 

وزن استفعل لكن اذا اتيت بمصدر استقام تقول استقامةً واستعان استعانةً  

ما الذي حدث الذي حدث انك تقول في الماضي منهم استقام اصله است 

ال فتحركت  وما  اشتق  القاف  الى  الواو  حركة  قبلها  نقلت  ما  انفتح  واو 

 ً  هذا في المصدر تقول استقامه وما فقلبت الفاً فاصبح استقام حدث ايضا

استطوا من هذا االصل نقلت حركة الواو الى القاف فاصبح اخت قواماً 

تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفاً فلما قلبت الفاً التقى عندنا ساكناً 

ا فتعجب  المصدر  والف  المبدلة  عنها االلف  يعوض  لكن  للتخلص  لثانية 

هذ  استقامةً  استقام  تقول فيقال  كذلك  المحذوفة  االلف  التاء عوٌض عن  ه 

استعان استعانةً وجميع ما اوله همزة وصٍل ال يجيء المصدر منه على  

يليق   وقد  افعال  يأتي على  فان مصدره  افعل هللا  اال وزنه  ذكر  ما  غير 

رك واطمأن يطمئناناً وطمأنينةً على فعل ليلته ن يقول شعراراً وقش عري 

عند البيت الخامس والثمانين ثم قال رحمه هللا  وسيأتي الكالم على ذلك  

تتولى فهذا يأتي بكسر  العرب لم تنطق باسم آخره وآون  ان كان معتالً 

قبلها ضمة اوياء الزمة قبلها ضمة فالذي حدث انهم كسروا المصدر في  

ثابت حرف يقبل العال ولم يلد من  هذه الحالة وهذا معنى قوله واكسر ه 

اًء مزيداً غير ما ذكر اال القليل اما مجيء مصدر  مصادر ما كان اول هد

تفاعل على فنحو تحمل في حماالً وتملق في مالقاً  يبنى المصدرة نحو  

وسماعا  جلببة  تجلب  به  ملحقا  او  اصليا  كان  سواء  دحرجة  دحرجة 
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ا المقتضى  في  المبرد  نقل  الحسن  قد والشيء  جاريةٌ  وقالت  قال  نه 

لشاهد ان المصدر اتى على سرهاٍف في ترهفوها اي ايام نعمٍة حسنة. ا

عالٍل هذا هو الشافع. وما الفق بفعللة محذٌو به في تقول  وشر حيطال  

الرجال الموت. وقد قالوا فيهما ايضاً الزلزال والقلقان بالفتح. كما فتحوا  

الصحي  فعل  من  المصدر  وقياس  علم التفعيل.  تقول  تفعيٌل.  هو  الالم  ح 

فان  كان معتالً الم فانه يأتي على تفعيٍل تقول زكاه   تعليماً وكذب تكذيباً 

ولم يجد من المعت كما في قول الشاعر باتت صبيا   وقواه تقويةً  تزكيةً 

كما تنزي سهلةٌ صبية السهلة هي المرأة العجوز المرأة العجوز يقال لها  

ل بالصحيح كما شبه الصحيح به في قولهم سهلة فهذا على تشبيه الموك

وبش تذكرةً  وقد ذكره  جعلت  وقد  كت  فعٍل  وقد  قال  ثم  وال  تبصرةً  ره 

 ىيجيء فعله وكلم قالما وعل

نزاعٌ هل هو   فيه  التدخين وهذا  لقصد  تفعاٍل  وعلى  التكفير  لقصد  عاٍل 

و تسياراً  وشير  تكراراً  كر  فيه  تقول  نزاع  فيه  هذا  ام ال?  طوفا قياسٌي 

ورد   الذي  ايضاً  نزاعٍ  وعلى  تدواالً  وجول  قوله تطوافاً  في  القرآن  في 

تعالى تبياناً لكل شيء ورد على تبيان دفاع وتلقاء اتى كذلك هي مصادر 

ام ليست مصادر اختلف في ذلك الشاهد انه يأتي كثيراً على تفعيل بالفتح  

يكون وزاد بعضهم كبر كائن كائن فانه  افعال  اتى على  هذا ذكره   واذا 

كثير يأتي  فهذا  اشماً  كان  ان  اما  القاموس  ساحل في  تتيم  تفعاٍل  على  اً 

فيه   نزاع.  فيه  ايضاً  هذا  ال?  ام  للتكفير  والهو  وتبشاٍر  وتنباٍل  وتمثاٍل 

من  المصدر  مليء  ومن  الكوفيين.  وبين  المصريين  جماهير  بين  نزاع 

شيبة   ابي  ابن  روى  وقد  المبا  لقصد  عيلة  في  على  والبيهقي  الثالثي 

ه قال لوال الخليفة والطحاوي وغيرهم من حديث عمر رضي هللا عنه ان 

لجوماً  ال  وبالفعل مستغنياً  قالوا  ثم  الخالفة الذنت  الخالفة  لوال  يعني  ال 

فاعرف المثل هذا البيت الذي اشرت اليه ويراد منه انفوع الليل يأتي من  

و  لجعلنا  لساعة  قال  ثم  طمأنينةً  واطمأن  هللا  ناب  افعل  قد  عنهما  فعلةٌ 

مف على  فعل  من  المصدر  يأتي  مضاربةً فاحتملت  ضاربه  نحو  اعلٍة 

وخاصم مخاصمةً وبائع مبايعةً الى اخره وكثر بناؤه على فعٍل نحو قاتله 
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قتاالً ونازعه نزاعاً وخاصمه خصال ويأتي كذلك على في عالٍم باليأس 

االصل في  هو  وقال  قتاالً  قاتل  نهو  اليه  يشر  لم  حزفت    وهذا  ثم  بالياء 

في االصل يائٌي فلما سمعت في  فاصبح فعال هذا فيه نزاع والصحيح انه  

ثم   اي مراًء  للتخفيف وربما  ثم حذفت  انه اصٌل  االمثلة دل على  بعض 

قال رحمه هللا تعالى ما عينه االفعال تعويٌض بها حصل من المزال وان 

تالزمه بذكر   تلحق بغيرهما بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر الذي

افعل المصدر من  يبنى  لمن عقل  تبدو  اكراماً   واحدةٍ  افعاٍل كاكرم  على 

واحسن احساناً واعطى اعطاًء اما ما كانت عينهم فيحصل فيه ما سبق  

المصدر  والف  الفعل  عين  من  المبدلة  االلف  ساكنان  يلتقي  استقامة  في 

 ً  لكن هل النقل  فتحزف الثانية ويعوض عن تنقل الحركة اوالً ثم تبدل الفا

فاًء بجزء العلة ام بالعلة هذا فيه هذا لن اثر اليه فيما سبق هل النقل اكت 

فلترجع   المقصود  نظم  بالتفصيل شرح  ذلك  على  تكلمت  وقد  بينه  نزاعٌ 

المهدوفة   االلف  ابانةً. عن  وابانا  اعانةً  اعان  الحالة  هذه  في  نقول  اليه. 

واقام لم يقل اقامة الصالة وهذا   وهذه ال يلزم كما قال تعالى واقام الصالة

بم التاء  وتلحق  للداللة  قليٌل  الثالثة  على  زاد  ما  من مصادر  يؤنس  لم  ا 

انس  فاذا  انطالق  وانطلقت  اجزاًء  ذات  اعطاءةً  اعطاه  نحو  المرة  على 

المصدر دل على المرة بقرينٍة كما سبق الكالم عليه فتقول اقام اقامةً هذهٌ  

رف مصدر المرء? نقول نذكر معه قرينة عن االلف المحذوفة كيف نع

لكالم على باب المثال والمثيل ومعانيهما قال من ذي ثم بعد ذلك شراب ا

الثالثة ال يفعل لمصدر اي ما عمل من اسم الزمان والمكان تذاجم بكسٍر  

المصدر  موالً  ملك  ال  اعتل  ما  اذا  الواثاء  كون  يؤثر  وال  حصل  مطلقاً 

ال الزمان وسم  واسم  يأتي الميمي  الميمي  المصدر  ان  اسماء  مكان ثالثة 

االبواب على مفعٍل بفتح العين سواٌء كان مضارعه على مطلقاً من كل  

يفعل او يفعل او يفعله هذه القاعدة االولى القاعدة الثانية ان اسم الزمان 

من   يأتيان  المكان  واسم  الزمان  اسم  الثالثة  القاعدة  ياتيان  المكان  واسم 

عل الذي  االصل  المضارع  هو  هذا  مستعد  العين  بكسر  يفعل  وزن  ى 

ون شاذاً اال في الفعل المعتل كالمثال وكلف المفروق فهذا خالف ذلك يك
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على  ثالثين  فعٍل  كل  من  الميمي  المصدر  فيبنى  البال  اخر  في  سيأتين 

وزني ما فعل بفتح العين وقد تلحق به التاء مفعلٍة واذا اردت الداللة على  

الزمان والمكا السياق كما اسم  اتيت كذلك بمفعل والذي يفرق لك هو  ن 

يأتي منه على وزن مفعل مذهب    لو قلت ذهب يذهب فالمصدر الميمي 

مذهبك   هذا  تقول  بمذهب  تأتي  ايضاً  مكان  من  فعلت  الداللة  اردت  اذا 

يعني هذا موضع ذهابك كذلك تقول شرب يشرب مشرباً ووجل موجاالً 

اً هذا كله يأتي على مفعٍل بالفتح  وولي موالً وخرج مخرجاً ورمى مرم

ٍن ومصدراً ميمياً الذي يميز القديمة والسياق فاذا يكون زماني واسم مكا

منه  الميمي  المصدر  كان  معتلة  وليست المه  يفعل  على  المضارع  كان 

و وورد  وعظا موعظاً  تقول وعده موعداً  اسم  لكن  على مفعٍل كما هو 

المصدر الميمي من  كل االبواب يأتي على مفعٍل بفتح   مورداً وهكذا اذاً 

ال اذا كان  يأتي  العين اال  الحالة  فانه في هذه  لفيفاً  او  الماضي مثاالً  فعل 

  على مسعف واسم

الزمان وجه المكان ياتيان من كل االبواب كالمصدر الميمي على مفعٍل  

اال اذا كان المضارع مكسور العين على وزن يفعل فسم الزمان والمكان 

كايأت  ان  زلك  من  يستثنى  العلم  بكسر  كالمبارك  مسعٍ  على  ن  يان 

المضارع الذي هو من وزن يفعل فقياش المصدر الميمي انه يأتي على  

فاؤه  يكن  لم  فان  مفاهيم  على  يأتيان  والمكان  الزمان  اسمه  كذلك  مفعل 

مصدٌر  هذا  مضرباً  تقول ضرب  على  منه  الميمي  المصدر  فيأتي  هواً 

ال مفتوح  النه  يدل ميمي  وجلس  مكان  اسمه  او  زماٍن  في  هذا  عين 

ه في  هو  والمحفوظ  النوع  ذكر  في  سيشرع  ذكره  في  سيشرع  الذي  ذا 

الذي جاء على وجهين يعني فيه الفتح والكسر الفتح في المصدر الميمي  

هو المقيس والكسر هو الشاذ اال ان كان المضارع من باب يفعل فالفتح 

فتن  والكشف  بقيس  الميمي  المصدر  المجمع  في  مطلع  مظلمةٌ  قال  به 

باالضا يقال  والمجمع  المظنة  محمدةٌ  منسك  مذمةٌ  االضافة  وبغير  فة 

البخالء مزلةٌ مفرٌق مظلةٌ مسكٌن محل من نزل ومعجٌز وبتاٍء ثم مهلكةٌ  

مفعيٌل من ضعوة من ضرٍب وزن مفعلٍة موقعةٌ كل زا وجهاه قد همي له 
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هو   فالفتح  الظالمة  الميم  المصدر  في  ومثله يقال  شاذٌ  والكشف  القياس 

ف ومطلعاً  مطلعاً  الشمس  بني  طلعت  عند  والكسر  الحجازيين  عند  الفتح 

تميم اذا اريد المكان ال غير ولذلك ورد في قوله تعالى اريد الزمان في 

لي   حتى  اخرى  قراءةٍ  وعلى  الفجر  الع  مط  حتى  فجاء  الموضع.  هذا 

ج من  المكان  في  ويقال  ايضا  بالكسر  فورد  المصدر الفجر.  يجمع  معة 

زمان وفي المصدر من حمدة  على مجمعنا ومجموع هذا اسمه او اسم ال

وفي المكان من نفسك يمسكك الذي  وزم مهمدةٌ ومهمدةٌ ومزمةٌ ومزمةٌ 

هو التعبد ممسٌك وممسٌك وفي المصدر ويقال في المكانة اي المكان بهذه  

وعك بابه  من  النه  شاذٌ  والفتح  القياس  هو  الكسر  في  الحالة  قولهم  سه 

ل في المكان من دبة يجب  المكان من فرق يفرق مفرٌق ومفرٌق وفي ويقا

في   قولهم  وعكسه  الشاذ  هو  والفتح  القياس  هو  فالكسر  ومدٌب  مدٌب 

المكان من حشر يهجر وسكن يسكن وحل يحل محشٌر ومحشٌر ومسكٌن  

معجزةٌ  وهلك  وعتب  عجز  من  المصدر  وفي  ومحٌل  ومحٌل  ومسكٌن 

بة  تبةٌ ومعتبةٌ ومهلكةٌ ومهلكةٌ وقالوا مضربة السيف ومضر ومعجزةٌ ومع 

ما  واما  ما ورد  هذا  فالكسر  المكان  للحديد واصله  اشمل  السيف جعلوه 

فيه وجهٌ واحد فذكره في قوله والكشف الى هنا فكٌل من مرفٍق ونعصيٍة  

ومسجٍد ومكبٍر ومأٍو ومغفرةٍ ومعذرةٍ ومحميٍة ومجزئٍة  ثم مساعي هذه 

م  االربعة  الى  يضاف  كذلك  ومأربةٌ  ومقدرةٌ  ومقدرةٌ  مقدرةٌ  فيه تقول  ا 

ثالثة اوجه محنية وميسرة ومزرعةٌ هذه كلماٌت ثالث تضاف الى ما فيه 

ومنشرةٌ   ومحنوةٌ  بالتسهيل  ومحناةٌ  او  ومحنئةٌ  محنيةٌ  تقول  اوجه  ثالثة 

وميسرةٌ ومي سورةٌ ومزرعةٌ ومزرعةٌ ومزرعةٌ هذا كله فيه ثالثة اوالد 

الوادي كذلك  كر هذه الكلمة الثالث ابن زيد في نظمه قال ونون محمية  ذ

مع حرفية الٍل يضاهي ما به شكل تسليس ميسرةٍ صحيح ومزرعٍة وفتح 

مزبلٍة وضمها قبل وجاء التسليف في المصدر بغير تاء فيه اربع كلمات  

والفتح  الضم  فيها  جاء  االربع  الكلمات  هذه  ومعون  ومكٌر  مهلك  وهي 

ن زيد في وهي بغير التاء ومنها ما جاء بالتاء كمهلكٍة نظمها اب   والكسر

الذي رأي   ثم قال وكصحيح  تنضم فرداً  قوله ومألٌك مكرٌم ومعوٌن وبتا 
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هو   العين  المعتل  الفعل  ان  يقول  ان  يريد  نقل  الذي  تعدو  وال  توقف 

بخالف  كالصح  منه  الميمي  المصدر  يأتي  هذا  وقال  تعاش  االجوف 

والمكان يعيش   الزمان  عاش  فتقول  الصحيح  الفعل  مسائله  على  يأتيان 

وقال يقول مقالة واذا اردت الزمان او المكان قلت قال مقيالً وما   معاشا

جاء على خالف ذلك عد على قوٍل من القولين شاذاً كالمحيض في قوله 

الثاني  القول  على  او  اخر  رأيٍ  وعلى  المحيض  عن  ويسألونك  تعالى 

قل يتوقف فيه على السماع وهذا معنى قوله وعلى  توقف وال تعدو الذي ن 

توق هللا  رأيٍ  رحمه  لك  ما  ابن  قال  مما  واشهد  نقله  الذي  تعدو  وال  ف 

تعالى قول الطهطاوي في نظام المقصود بمثل ال  وكسب معتل كمفروٍق  

يا عيني ثم بعد ذلك شرع في الكالم على المصدر الميمي واسم الزمان 

من   المفعول  واسم  ذي والمكان  غير  مفعول  وكسب  قال  السالسي  غير 

ا ن يبنى المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من  الثالثة صوم منه لم

كل فعٍل زائٍد على ثالثة احرف تسمي مفعوله فيقال في اكرمه وانطلق  

ومنطلق وكل   ومستخرج  فيه مكرم ومدحرج  تقول  واستخرج  ودحرجة 

اسم زماٍن او اسم مكاٍن او   واحٍد منها يصلح ان يكون مصدراً ميمياً او 

القديمة والسياق لم ينبه ابن ما لك ّهمه هللا  اسم مفعول. والذي يفرق هو  

تعالى على شذوذ بعض الكلمات بالفتح نظمها ابن زيد فقال وشذى بالفتح 

بناء  في  شرع  ذلك  بعد  جال  ومعه  مجزاء  ومخضع  ومصبحنا  منسانا 

في فصٌل  قال  الكثرة  على  للداللة  على   المفاعلة  للداللة  المفعلة  بناء 

الرض مفعلةٌ كمثل مشبعٍة والزائد اختزلت  الكسرة من اسم ما كثر اسم ا

من ذي المزيد كنفعاٍت ومفيلةٌ وافعلت عنه فييبنى للمكان بشرط ان يكون  

من   او  الشجر  من  شيٌء  فيها  االرض  كانت  ان  االصول  ثالثي  االثم 

 :الذئاب او من السباع او من االسود

فتقو   الكسرة  بداللة  فيها  تذكر ما  ان  ان كانت  واردت  الحالة  ل في هذه 

االسود  كثيرة  اي  ومأسدةٌ  السباح  كثيرة  اي  مشبعةٌ  ارٌض  تقول  كثيرة 

مفعاٍت  وزن  على  به  اتيت  مزيداً  الفعل  كان  فان  الزئات  سيرة  ومزأبةٌ 

ف اي  ومفعاٌت  الحيات  كثيرة  اي  محياٌت  ارٌض  فتقول  افاعل ومفعلة  يها 
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يٌد وربما بنوا للمكان من  وارٌض مرمنةٌ اي كثيرة الرمانة الن الفيل مز 

نحو  مفعلةٌ  فهي  االرض  افعلت  فيقال  افعل  على  فعالً  فيه  كثر  ما  اسم 

ماء  حكاه  ومعاقبةٌ  مثالبةٌ  كقولهم  نادراً  اال  فهي   االرض  اضبط  قولهم 

ا جاء منه نادٌر  وهذا معنى قوله غير الثالثي من ذا الوضع ممتنٌع وربم

اآلل بناء  في  فصٌل  قال  فيه  شرع  ثم  الثالثي قبل  من  ومفعلٍة  يفعٍل  كم  ة 

من  يبنى  نخلة  من  واآلت  من صٌل  ومدهٌن  ومدخلةٌ  ومسعوٌد  دقه  عمل 

له مخلب ومقص  تقول طائٌر  العين  بعد  اآللة  للداللة على  الثالث  الفعل 

التاء تقول هذه  ومسرٌج ومسٌر وهكذا هذا على وزن النفعل وربما جاء ب 

مفعا وزن  على  جاء  وربما  ومكساحةٌ  ومصباٌح مسلةٌ  مقراٌض  تقول  ل 

لك  ما  ابن  يذكره  لم  وهذا  فعل  على  يأتي  وقد  وهكذا.  وميسار  ومفتاٌح 

قال   ولذلك  يأتي على مسواك مفعل ويأتي على سواك في عال  كسواك 

واك ابن زيد وكلفعان وصاغوا منه مفعلةً لما على من اسبابه حمله كالس

يذكره ابن مالك   كذلك الوساد واالرهاب هذا كله على وزن فعال وهو لم

عليه رحمة هللا كالفتات والحطان والكساح والقمامة والنصالة هذا كله يد  

ابن ما لك وكان االولى ان  لم يذكره  قليل ولذلك  على وزنه فعال وهذا 

سبق ذكره قد يذكره قال ابن زيد وبالفؤال بتجريٍد اتوابته ثم قال عن ما  

ها ابن ما لك وايام وذوٌق  يأتي على مفعوٍل على هذه الكلمات التي ذكر

وزني  على  اتت  كلها  هذه  ومنخٌل  وموصٌل  ومدهٌن  ومكهلةٌ  ومسعٌط 

لتلك  اسماٌء  هي  االشياء  لتلك  اسم  هي  ام  اآللة  على  تدل  هل  مفعوٍل 

الوجهان. وج  فيها  لك  االلة جاز  او  العمل  بها  فان قصد  ان  االشياء.  از 

ذا وهذا معنى قوله  تضمها فتقول المنخل والمدق والمصاد والمكحلة وهك

رمت  قد  بما  وفيت  وقد  فقال  نظمه  ختم  ثم  عزل  بمن  عمالً  نوى  ومن 

منتهياً والحمد هلل اذ ما رمته  بمعنى اصحابه والصحب الكرام اسأل هللا 

اسواب  من  هللا  واسأل  المكرمات  سبيل  في  منهم  نكون  ان  وعال  جل 

ن به مستبشراً حمته ستراً جميلةً على الزالت مشتملة وان لي سعياً اكو ر

مسفرة   يومئٍذ  وجوهٌ  تعالى  قوله  في  كما  مستبشراً  وجلة  باسراً  ال  امناً 

يومئٍذ  وجوهٌ  تعالى  قوله  ومنه  الكاره  الباسر  وباشراً  مستبشرة  ضاحكةٌ 
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من الذين  باشرة. فهو يسأل هللا جل وعال ان يكون مني الذين يبشرون ال  

ب  ينفع  وعال  جل  هللا  واسأل  باسرة  وجوههم  واسأله تكون  الصرح  هذا 

سبحانه وتعالى االخالص في القول والعمل وفي نفسي واخواني بتقوى 

هللا في السر والعلن وان نلزم العلم والعمل به وان نسأل هللا جل وعال ان 

 يمن والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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